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Kerkdiensten Cuijk 

 

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. H. Stoffers 

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

 

16-09-2018  : Ds. A.C. van Brussel, Grave 

Bijzonderheid : Heilig Avondmaal 

Locatie  : Bagijnenstraat 1, Grave 

Collecte  : De Verwondering, Nijmegen 

Organist  : Dhr K. de Wee 

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

 

23-09-2018  : Ds. D. Stolk, Nijmegen en pastoor Lamers 

Bijzonderheid : Oecumenische vredesdienst 

Collecte  : Stg. Het Passion Hummelo 

Organist  : Dhr. H. Stoffers 

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

 

30-09-2018  : Ds. B. Veldhorst, Nijmegen 

Collecte  : Cordaid 

Organist  : Dhr. K. de Wee 

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

 

07-10-2018  : Mw. Ds. J.E. Claessens, Horst 

Bijzonderheid : Startzondag 

Collecte  : Israël Zondag 

Organist  : Dhr. K. de Wee 

Autovervoer  : Dhr. T. van Beelen, tel.: 316923 
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14-10-2018  : Ds. R. Hoogenkamp, Culemborg 

Collecte  : Aktie4Kids (verzending schoenendozen) 

Organist  : nog niet bekend 

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

 

21-10-2018  : Mw. Ds. S. Lerrick, Erichem 

Locatie  : Bagijnenstraat 1, Grave 

Collecte  : Steunfonds van het Zuiden 

Organist  : Dhr. P. van der Woude 

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

 

28-10-2018  : Ds. D. Stolk, Nijmegen 

Bijzonderheid : Heilig Avondmaal 

Collecte  : Stg. Madalief 

Organist  : Mw. D. Romeijn 

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

 

04-11-2018  : Mw. Ds. J.E. Claessens, Horst 

Bijzonderheid : Oogstdienst 

Collecte  : Vakantiebureau PKN 

Organist  : Mw. D. Romeijn 

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

 

11-11-2018  : Ds. H. Bouma, Kampen 

Bijzonderheid : Verhaaldienst 

Collecte  : Interkerkelijk Platvorm Wijchen e.o. 

Organist  : Mw. D. Romeijn 

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

 

 

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 

 

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

Collecte  : Unicef 

Organist  : Mw. M. de Heer 

 

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 
 

16-09-2018  : Ds. A.C. van Brussel, Grave 

Bijzonderheid : Heilig Avondmaal 

Collecte  : De Verwondering, Nijmegen 

Organist  : Dhr. K. de Wee 

 

23-09-2018  : Mw. Ds. A. Hogenbirk, Nijmegen 

Collecte  : Stg. Het Passion Hummelo 

Organist  : Dhr. P. van der Woude 

 

30-09-2018  : Ds. J. Broer, Schijndel 

Collecte  : Cordaid 

Organist  : Mw. M. de Heer 

 

07-10-2018  : Mw. Ds. J.E. Claessens, Horst 

Bijzonderheid : Startzondag 

Locatie  : Grotestraat 102, Cuijk 

Collecte  : Israël Zondag 

Organist  : Mw. D. Romeijn 

 

14-10-2018  : Ds. A. Rooze, Tilburg 

Collecte  : Aktie4Kids (verzending schoenendozen) 

Organist  : Mw. G. Westervelt 

 

21-10-2018  : Mw. Ds. S. Lerrick, Erichem 

Collecte  : Steunfonds van het Zuiden 

Organist  : Dhr. P. van der Woude 
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28-10-2018  : Ds. A.C. van Brussel, Grave  

Bijzonderheid : Afscheid van Ankie Smids als diaken  

Collecte  : Stg. Madalief 

Organist  : Dhr. K. de Wee 

 

04-11-2018  : MW. Ds. J.E. Claessens, Horst 

Locatie  : Grotestraat 102, Cuijk 

Bijzonderheid : Oogstdienst 

Collecte  : Vakantiebureau PKN 

Organist  : Mw. D. Romeijn 

 

 

    

 

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 

Vrede-Vredesweek 2018 van 16-23 september. 

Ik wil in dit voorwoord allerminst pessimistisch zijn of negatief, maar 

soms bekruipt je het gevoel dat het elan rond vrede sterk is verminderd, 

als we terugdenken aan de jaren 70, 80 en deels 90 van de 20ste eeuw. 

Bevrijdingstheologie en bevrijdingsbewegingen deden het heel goed. Een 

frisse wind woei door de kerken en maatschappijkritiek was een steeds 

terugkerend thema. Vandaag de dag lijkt het erop dat spiritualiteit en 

persoonlijke geloofsbeleving voorrang hebben. Maar de                                                                                                                          

bewapeningswedloop in de wereld gaat nog steeds door. En de arm-rijk 

verhoudingen zijn nog steeds zeer reëel. Toch wordt er in onze                                                                           

kerken gelukkig nog steeds aandacht gevraagd voor de vredesweek in 

september. 

Ik wil in dit voorwoord een fragment aanhalen van een voordracht van 

iemand, waarvan we vandaag de dag moeten zeggen dat het nog 

steeds actueel is. Die voordracht werd gehouden op 28 augustus 1934 

op het Deense eiland Fanö, tijdens een internationale oecumenische 

vredesconferentie, door de Duitse theoloog, later verzetsstrijder en 

martelaar Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) Er werd ademloos naar hem 

geluisterd.                                                                                                                                     

Ik citeer:                                                                                                                              

“Hoe wordt het vrede? Door een systeem van politieke verdragen? Of 

door een algemeen machtsevenwicht in de wereld? Nee, niet daardoor,                                                                                                

en dat enkel en alleen omdat hier voortdurend vrede en veiligheid door 

elkaar worden gehaald. Er is geen weg naar vrede langs de weg van                                                                                                            

veiligheid. Want vrede moet worden gewaagd. Vrede is het tegendeel                                                                                                                                                                                                                                

van beveiliging. Vragen om veiligheidsgaranties betekent wantrouwen 

en dit wantrouwen baart oorlog. Vrede betekent zich geheel overgeven 

aan Gods gebod, geen beveiliging zoeken, maar in geloof en gehoor-

zaamheid het lot van de volkeren leggen in de handen van de almach-

tige God en er niet zelfzuchtig over willen beschikken.                                                                                                    

Een strijd wordt niet gewonnen met wapens, maar met God. En zij 

wordt gewonnen ook daar waar de weg naar het kruis leidt. Hoe wordt                                                                                      

het vrede in de wereld? De individuele christen kan dit niet bewerkstel-                                                                                                                                                                                        

ligen. Ook een afzonderlijke kerk kan dit niet. Wel kan men zijn stem 

verheffen en getuigen. Maar het ene grote oecumenische concilie van 

de heilige kerk van Christus over de gehele wereld kan het zo zeggen 

dat de wereld tandenknarsend de vredesboodschap moet horen en dat 

de volkeren zich verheugen omdat deze kerk van Christus haar leden 

de wapens uit de hand neemt en de vrede van Christus uitroept.                                                               

Waar wachten wij nog op? Het is de hoogste tijd”, aldus Bonhoeffer. 
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Ooit was er in de Protestantse Kerk in Nederland sprake van het zoge-

heten conciliair proces, met de kernbegrippen: gerechtigheid-vrede-

heelheid van de schepping. Waar wachten wij nog op?                                                                                                                         

U allemaal een goede tijd toegewenst in het nieuwe kerkelijke seizoen.   

Ds. David Stolk  

 

Vanuit de kerkenraden 

Zoals beloofd houden we u op de hoogte van het samenvoegingsproces 

van onze beide gemeentes. Inmiddels heeft de adviseur vanuit de classis, 

de heer Kampstra, individuele gesprekken gevoerd met alle kerkenraad-

sleden van Cuijk en Grave. Dat waren stuk voor stuk hele prettige ge-

sprekken. Aan de hand daarvan heeft de heer Kampstra zijn bevindingen 

besproken in zowel de kerkenraadsvergadering van Cuijk als in die van 

Grave. De voorlopige uitkomst is dat er een kleine stuurgroep is ge-

vormd. Deze groep heeft tot doel het vervolg van het samenvoegings-

traject op een goede en prettige manier aan te sturen. Vanuit Cuijk zitten 

Kees Kalkman en Marianne Bruring in de stuurgroep en vanuit Grave 

Joop Nohl en Jenneke van Dongen. De heer Kampstra zal bij de eerste 

bespreking, die voor eind augustus gepland staat, aanwezig zijn.  

 

 

Toelichting bij de Collectes 

 

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 UNICEF 

bescherming tegen geweld, en misbruik.  

 

2 SEPTEMBER TEAR 

Hoe zou onze wereld er uit zien als we onze rijkdom eerlijk zouden ver-

delen? Geen armoede meer en geen verspilling, iedereen gelijke kansen. 

Moeilijk om te geloven dat die wereld er echt gaat komen. Is er dan echt 

niets aan te doen. Bij Tear geloven ze van wel, Het geheim is: Deel je 

rijkdom. Het klinkt door in zo ongeveer alles wat Jezus in de Bijbel zegt. 

Onder andere in “heb je naaste lief als jezelf”. 

 



7 
 

9 SEPTEMBER HANKA N DERK OOSTERVELD VOOR HUN WERK IN 

ZUID -AFRIKA 

Hanka (de dochter van Peter en Janny Hendriks) en haar man Derk   

werken bij Victory4All. Dit is een stichting die hulp biedt in sloppenwij-

ken. Veel kinderen in de sloppenwijken van Jeffrey’s Bay en Humans-

dorp (Zuid-Afrika), leven onder bizarre omstandigheden. Ze worden da-

gelijks geconfronteerd met honger, ziekte, geweld, prostitutie, huisves-

tingsproblemen etc. Vaak verliezen ze de hoop en verwachten ze niet 

dat hun toekomst beter zal zijn dan die van hun ouders en de mensen 

om hen heen. Elke dag komen er weer meer kinderen bij die gebukt 

gaan onder de gevolgen van HIV/Aids of zelfs wees worden. 

 

16 SEPTEMBER DE VERWONDERING NIJMEGEN 

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

christelijk geloof op een praktische manier Gods liefde uitdragen. Zij 

biedt vrijwilligers de kans hun geloof handen en voeten geven.  

Daartoe voert zij kleinschalige projecten uit die de leefbaarheid en maat-

schappelijke participatie van diverse Nijmeegse bevolkingsgroepen ten 

goede komen. 

 

23 SEPTEMBER STG. HET PASSION HUMMELO 

In Het Passion vinden de dak- en thuislozen omringd door vrijwilligers  

in vier tot zes weken tijd nieuwe energie om zinvolle vervolgstappen te 

overwegen. Hierbij krijgen ze professionele begeleiding om wellicht een 

stap te maken naar een concreet vervolgtraject. Het Passion is een dia-

conaal project en afhankelijk van giften en de inzet van vrijwilligers.  

 

30 SEPTEMBER CORDAID 

Cordaid Mensen in Nood zet zich al jaren in voor de meest kwetsbare 

mensen, overal ter wereld. Ze werken in landen als Haïti, Kenia, Ethio-

pië, India en Bangladesh. Daar bereiden ze de bewoners voor op ram-

pen zoals droogtes, overstromingen en conflicten. De jarenlange erva-

ring in het verlenen van noodhulp heeft hen geleerd dat goed voorbe-

reid zijn op een ramp, de impact van een volgende ramp verkleint 

 

]7 OKTOBER ISRAEL ZONDAG 

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël een essenti-

eel element van de identiteit. Ze voelt zich onopgeefbaar verbonden 

met Israël vanwege Gods geschiedenis met dit volk en omdat ons ge-

loof is voortgekomen uit de Joodse traditie. Tegelijk voelt ze zich ook 

verbonden met Palestijnse christenen en komt op voor recht en gerech-

tigheid. Vandaag vragen wij uw steun om het werk van Kerk en Israël 

mogelijk te maken. 
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14 OKTOBER AKTIE4KIDS (voor verzending van de schoenendo-

zen) 

 

21 OKTOBERT STEUNFONDS VAN HET ZUIDEN 

De stichting heeft ten doel: de bevordering van het kerkelijk leven in 

alle gemeenten van de Protestantse kerk in Nederland die gelegen zijn 

in de provincie Noord-Brabant en Limburg. De kerk in Grave mocht van 

de stichting een fors geldbedrag ontvangen toen de kerk gerestaureerd 

werd. Daarom vinden wij het belangrijk om voor deze stichting te col-

lecteren. Op deze manier kunnen veel meer protestantse kerken in het 

zuiden van Nederland geholpen worden. 

28 OKTOBER STICHTING MADALIEF 

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

kansarme kinderen in Madagaskar een betere toekomst te bieden. Be-

gonnen als samenwerkingsverband met een lokale partner, later uitge-

groeid tot een stichting die meerdere projecten en programma’s in Ma-

dagaskar ondersteunt. Eén van de projecten is een weeshuis in Ambo-

sitra een provinciestadje in Madagaskar. 

 

 

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. Inlichtingen 

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 

 

Waarvoor was die kaarsenestafette? 

Tja, en daar gingen Els en ik dan, een weekeinde lang, 22 t/m 24 juni 

2018, naar Groningen. Als vertegenwoordiging van de IWAG en de In-

terkerkelijk Platform Vluchtelingen Wijchen e.o. naar het 30 jarig jubi-

leum van Inlia. 

Als PKN Grave hebben we de Charter van Groningen ondertekend en 

zetten we ons, net als al de andere kerkgemeenschappen die de Charter 

van Groningen ondertekend hebben, in voor de vluchtelingen.  

De kaarsenestafette startte in de Doopsgezinde kerk in Groningen, de 

kerk waar al die jaren geleden het Charter werd ontworpen en getekend. 

In 1988 ontwierpen geloofsgemeenschappen samen het Charter van 

Groningen, zijnde een verbond dat vandaag de dag meer dan 1000 ker-

ken telt. Zij kiezen partij voor de vluchtelingen in nood. Dat zijn er nog 

steeds velen. Daarom is het jubileum geen reden tot feest, wel aanleiding 

om stil te staan bij hoe we samen het verschil hebben gemaakt en kun-

nen blijven maken in de levens van mensen in nood.  

Zo hebben we dit weekeinde samen gegeten met de vluchtelingen die de 

maaltijd voor ons bereid hadden. Gevaren op een vaartuig dat landde te 

Lampedusa en waarop 282 vluchte-

lingen de Middellandse- zee hebben 

overgestoken. Dit terwijl er van de 

havenmeester maximaal 40 opva-

renden op de boot mochten. In ten-

ten hebben de nodige mooie – maar 

meest nare foto’s gezien van vluch-

telingen, welke meegekomen waren 

met dr. Pietro Bartólio die veelvuldig 

deze vluchtelingen, dood of levend 

van de boot haalde. 

Er waren heel veel buitenlandse ver-

tegenwoordigers van het Charter van Groningen. Van binnen en buiten 

Europa.  

Ook werd dit jaar weer de “LIVING STONE” c.q. “de levende steen” uit-

gereikt. Dit keer aan een jonge jongen die al jaren kleding verzamelt en 

samen met zijn vader in Frankrijk aan vluchtelingen uitdeelt. Ook aan 

een groepje van vijf jonge dames van DEFENCE for CHILDREN werd deze 
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uitgereikt. Zij zijn, daags na de uitreiking, naar Brussel gegaan om daar 

de Europese ministerraad te “bewerken” in het voordeel van de vluchte-

lingen. 

Op zondag was er een bijzondere, internationale, oecumenische viering 

in de Martinikerk. Delegaties uit heel Nederland droegen de kaarsen bin-

nen. Ook het buitenland en de vluchtelingengemeenschap waren verte-

genwoordigd.  Een aantal lokale “estafette kaarsen”, zo als er een in de 

kerk van Grave stond, werd brandend gepresenteerd. Hiermee werd ge-

toond dat het Licht niet te doven is en dat het een teken is van hoop, 

van redding voor allen. 

Wij mochten de provinciale kaars van de provincie Gelderland naar Gro-

ningen brengen. 

Jan Hoiting 

 

Ingezonden INLIA 

 

Veel bezoekers en ontroering bij jubileum 30 jaar Charter van 

Groningen 

 

Ze moet tijdens de dienst even weg lopen, de jonge vrouw. Zo grijpt de 

dienst deze zondag van het jubileumweekend haar aan. “De voorgangers 

vertellen over mijn leven, over mijn verdriet”, vertelt ze later, “Al jaren 

leef ik hier als illegaal met mijn moeder op straat. Niemand zag onze 

pijn, alleen God. En nu hebben we deze mensen gevonden. Nu is er licht.” 

 

De afsluitende viering van het jubileumweekend 30 jaar Charter van Gro-

ningen, op zondag 24 juni, stond helemaal in het teken van vluchtelingen 

in nood én in het teken van licht. Het licht dat niet te doven valt, het licht 

van hoop, van redding voor iedereen. De 12 weken durende kaarsenes-

tafette die door Nederland ging, kwam hier tot besluit.  

 

De kaarsen werden binnen gebracht door vertegenwoordigers van ker-

ken uit alle provincies, voorafgegaan door een kaars die binnen werd 

gebracht door een lid van de Karengemeenschap in Nederland - als ver-

tegenwoordiger van de internationale vluchtelingengemeenschap. 

 

De Martinikerk was bijzonder goed gevuld voor de bijzondere afsluiting 

van het jubileumweekend. Dat weekend kende vele ontroerende momen-

ten. Samen de maaltijd delen op zaterdag, bijvoorbeeld. Gasten van het 

weekend en gasten uit de bbb+opvang van INLIA, jong en oud, van al-

lerlei gezindten, van allerlei achtergronden, samen aan tafel. 
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De prachtige Wall of Hope, gemaakt door jongeren van onder andere het 

Maartenscollege in Haren. Muzikanten en zangers uit de bbb+opvang die 

samen met het koor van opnieuw het Maartenscollege ‘Iedereen is van 

de wereld’ ten gehore brengen. De uitreiking van de Levende Stenen aan 

de jonge ambassadeurs van Defence for Children en aan 16-jarige Toby 

Perez Riquelme uit Amsterdam; jongeren die zich uit geheel eigen bewe-

ging inzetten voor vluchtelingen in nood. Voorbeelden voor ons allen. 

 

De expositie van de befaamde dokter Pietro Bartólo uit Lampedusa, met 

foto’s over zijn werk op het kleine eilandje in de Middellandse Zee waar 

zoveel vluchtelingen aankomen. Het Drentse tentenkamp uit 1997 ‘revi-

sited’ met een expositie, door Ineke Bakker, voormalig algemeen secre-

taris van de Raad van Kerken in Nederland, net als toen geopend met 

het opnieuw aansteken van de stormlantaarn.  

De nieuwe gemeenschappen die zich aansloten bij het verbond door het 

Charter te ondertekenen. 

 

Het jubileumweekend was niet bedoeld als een feest, daarvoor is het 

charter dat zoveel jaar geleden werd opgesteld nog te pijnlijk actueel. 

Zie de eerste zinnen die 30 jaar geleden werden opgetekend: “De situatie 

van vluchtelingen en asielzoekers in Europa is verontrustend. Er is een 

algemene tendens bij de Europese regeringen om grenzen te sluiten en 

de binnenkomst van vluchtelingen en asielzoekers een halt toe te roe-

pen.” 

 

Het weekend was bedoeld om elkaar te steu-

nen, te bemoedigen en aan te moedigen. Om 

samen verschil te maken in het leven van 

mensen in nood. Want dat is wat het charter 

al 30 jaar doet. Er werd stilgestaan bij wat we 

vermogen als we samen de handen uitsteken 

naar vluchtelingen in nood.  

En dat is veel. Dat biedt kracht en hoop, zoals 

bezoekers zeiden. “Bemoedigend”, “ontroerend” en “hoopgevend” zo 

luidden veel van de reacties die INLIA mocht ontvangen. 

 

Op de website van INLIA vindt u het volledige verslag in tekst en foto’s 

en filmpjes van de diverse onderdelen.  

 

 

 

 

 

 

http://www.inlia.nl/nl/alle-berichten-over-het-30-jaar-evenement
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Ingezonden 
Privacy 

Onlangs werd ik gebeld, jawel, op mijn mobiele telefoon, door een 

medewerker van “Kerk in Actie” van de PKN: “Wat bewoog u ertoe om 

een bedrag aan ons over te maken?” Ik stond even perplex; waar slaat 

dit op? Uiteindelijk zei ik hem dat we dat doorgaans voor onszelf houden: 

“Maar hoe komt u nota bene aan mijn mobiel telefoonnummer. Dat staat 

in geen enkele gids”. “O zeker wel”, sprak hij; daar zijn lijsten van en die 

zijn via internet te raadplegen.” 

We sloten het gesprek vriendelijk af, maar ik bleef het raar vinden. 

 

Hoe vaak gebeurt het niet dat je van wildvreemde afzenders post 

ontvangt, dikwijls bedelbrieven. Hoe komen ze aan je adres? 

Er is maar weinig meer van ons dat buiten onszelf niet ook elders bekend 

is. Maar ……...., daar brengt onze overheid met de nieuwe “Wet op de 

Privacy” gelukkig nu verandering in. Gelukkig? Dat is nog maar de vraag. 

 

Onlangs werd in onze kerk bij de mededelingen afgekondigd dat de heer 

Jan De La Bije, na een kort verblijf in Oss, opnieuw in Grave is komen 

wonen. Voor de heer Ton van Dijk was dit een reden om zijn oude kennis 

met een welkom op te zoeken. Maar wat is zijn adres? Een mailtje naar 

Janny Ramp die de ledenadministratie beheert zou uitkomst geven. Niet 

dus. Janny legde de vraag bij de kerkenraad neer: “Mag ik, in het licht 

van de nieuwe wet, zomaar ongevraagd een adres doorgeven?” De 

kerkenraad schoof het door naar mij, voorzitter contactpersonen en ik 

legde het tenslotte op het bordje van de contactpersoon in wiens wijk 

Jan is neergestreken: “Zou jij aan Jan willen vragen of je zijn adres aan 

Ton mag doorgeven?” Gereserveerdheid alom. 

Dit gebeurt anno nu in een kerkgemeente die het juist moet hebben van 

openheid, hartelijkheid, vriendschap, en samen delen. 

 

Het moet toch niet gekker worden. Wie weet word ik straks nog op het 

matje geroepen vanwege alle namen die ik ongevraagd in dit stukje 

noemde. ‘t Zal allemaal wel met een sisser gaan aflopen, maar raar en 

onzeker blijft het wel. Ik was van plan om maar ‘gewoon’ te blijven doen, 

dat lijkt me alleszins al gek genoeg. 

 

Frank van Den Dool 

 

 

Toevoeging van de kerkenraad Grave 

 

De veranderingen in de privacy wetgeving zijn ingegaan op 25 mei 2018. 

De kerkenraad en het college van kerkrentmeesters is geïnformeerd door 
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de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN (VKB). Omdat  

in mei de consequenties nog niet geheel duidelijk waren voor de PKN is 

het voor ons noodzakelijk de website van de PKN in de gaten te houden. 

De kerkenraad heeft Janny Ramp bereid gevonden om als coördinator dit 

te volgen. Duidelijk is wel dat we veel voorzichtiger met 

persoonsgegevens moeten omgaan en deze niet zonder toestemming 

mogen afgeven. Wat dit betekent voor Gemeenteleven, de 

ledenadministratie bij verhuizingen, etc. is nog niet geheel duidelijk. Op 

dit moment zijn wij ervan overtuigd naar het huidig inzicht afdoende 

maatregelen te hebben genomen.  

 

Joop Nohl 

 

 

 

Ingezonden 

 

 

Ontvang 3  gratis proefnummers van de Elisabethbode! 

Zoekt u een prettig leesbaar, opbouwend tijdschrift? Een blad met boei-

ende artikelen, herkenbare interviews, Bijbeluitleg en aandacht voor na-

tuur en cultuur? Denk dan eens aan de Elisabethbode!  

De Elisabethbode bestaat al 88 jaar, maar is sprankelend jong van hart, 

en richt zich op mensen vanaf circa vijftig jaar. Het is een pastoraal blad, 

waarin ook ruimte is voor ontspanning, humor en boeken. Met columns 

van onder meer ds. Hans van Ark, weerman Reinier van den Berg en 

Leger des Heils-medewerker Luc Tanja.  

Wilt u de proef op de som nemen? Mail dan naar: abonneeservice@eli-

sabethmagazine.nl of bel met 088 3263330 voor drie gratis proefnum-

mers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:abonneeservice@elisabethmagazine.nl
mailto:abonneeservice@elisabethmagazine.nl
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Fancy Fair 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protestantse kerk, Bagijnenstraat 1, Grave 

13 oktober 2018  11.00 – 16.00 uur 

 

U komt toch ook? 

 

Meer info: 

jennekevandongen@outlook.com 

06 – 14 06 23 91 

 

 

 

 

 

Ingezonden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rommelmarkt met boekenhoek 

Poffertjes 

Schminken 

Grabbelton 

Kinderspelen 

Plantjes 

Kapper 

En nog veel meer…… 

mailto:jennekevandongen@outlook.com
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Oproep 

Heel de Bagijnhof bakt 

U hebt ongetwijfeld wel eens gehoord van ‘Heel Holland 

Bakt’. Een wedstrijd, waarin tien amateurbakkers hun 

beste kunsten laten zien. Zoiets gaan wij ook doen bij 

de Fancy Fair, die op 13 oktober plaatsvindt in de kerk 

in Grave. Maar dan wel in een iets andere vorm. Ieder-

een mag meedoen aan de wedstrijd ‘Heel de Bagijnhof 

bakt’. Hoe gaat dat in zijn werk? U bakt een cake of 

taart en brengt die op zaterdag 13 oktober tussen 

10.00 en 10.30 uur naar de kerk. Daar beoordeelt een 

jury, bestaande uit een aantal lekkerbekken uit de gemeente, welke drie 

cakes of taarten het lekkerst zijn. Die drie krijgen een kleine prijs en 

natuurlijk wordt hun naam vermeld in de annalen van ‘Heel de Bagijnhof 

bakt’! Alle cakes en taarten, die ingebracht worden, zullen tijdens de 

Fancy Fair in stukjes worden gesneden en verkocht worden. Zo draagt 

uw taart bij aan een stukje van de financiering van de kerk en haar ge-

meenschap. We hopen op heel veel aanmeldingen! Want ja, het is wel 

zo handig als u zich van tevoren aanmeldt. Dan weten wij op hoeveel 

taarten wij kunnen rekenen die 13e oktober. Denk nu niet dat uw taart 

de toets van de jury niet kan doorstaan. Elke taart of cake zullen we met 

grote blijdschap begroeten! 

U kunt zich aanmelden door uw naam te mailen naar jennekevandon-

gen@outlook.com of op te schrijven op de lijst in de hal van de kerk in 

Grave.  

N.B Deze oproep is nadrukkelijk ook 

voor alle Cuijkse gemeenteleden! 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jennekevandongen@outlook.com
mailto:jennekevandongen@outlook.com
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In deze aflevering aandacht voor het jaarverslag van het Nederlands 

Bijbelgenootschap en het project ‘1 miljoen Bijbels’ van de Raad van 

Kerken van Cuba. 

 

1. Jaarverslag Nederlands Bijbelgenootschap: groeiende 

steun bijbelwerk 

Veel animo voor Bijbel Basics, een toename van digitaal Bijbellezen, en 

groeiende steun voor de missie. Dat zijn de meest opvallende feiten uit 

het Jaarverslag 2017 van het NBG en het VBG.  

'Als we goed inspelen op wat er onder de mensen leeft, zien we dat de 

Bijbel nog steeds van grote waarde kan zijn voor wie erin leest’, zegt 

directeur Rieuwerd Buitenwerf. ‘Daarom hebben we in 2017 onder meer 

een nieuwe kindernevendienstmethode gepresenteerd: Bijbel Basics. 

Daarmee brengen we 200 essentiële Bijbelverhalen dicht bij kinderen 

van 4-12 jaar. Binnen enkele maanden na de lancering abonneerden 

bijna 3.000 kinderdienstleiders zich op deze methode.’ 

 

Eigen fondswerving  

De steun voor de missie van het Bijbelgenootschap – de Bijbel dichtbij 

brengen – is onverminderd groot. Voor het tweede jaar op rij groeiden 

de inkomsten uit eigen fondswerving: van 6,9 miljoen euro in 2016 naar 

7,2 miljoen in 2017, op een totaal bedrag aan inkomsten van 7,6 miljoen. 

‘We merken dat mensen zich langer aan ons verbinden en bereid zijn 

meer te geven’, aldus Rieuwerd Buitenwerf. ‘Dat stemt dankbaar.’ 

 

Digitaal bijbellezen 

Digitaal bijbellezen wordt steeds belangrijker. Het aantal accounts op de 

(vrijwel identieke) bijbelplat-

forms debijbel.nl en debijbel.be 

steeg van 120.000 naar 

163.000. Het aantal unieke be-

zoekers nam toe tot 678.000. 

Ook voor de digitale leesplan-

nen, bedoeld om de Bijbel in het 

dagelijks leven toe te passen, 

groeide de belangstelling: van 

18.000 naar 43.000 lezers. 

Het platform debijbel.nl trekt in-

ternationaal de aandacht. Het 
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Fins Bijbelgenootschap nam de techniek ervan over en lanceerde in 2017 

een Finse versie van deze site. 

 

Het volledige jaarverslag en een verkorte versie is te vinden op www.bij-

belgenootschap.nl. 

 

2.  1 miljoen Bijbels voor Cuba 

Het project ‘1 miljoen bijbels’ van de Raad van Kerken van Cuba heeft 

vanaf 2013 dankzij de hulp van het wereldwijde samenwerkingsverband 

van bijbelgenootschappen één miljoen christenen bereikt. Zij hebben nu 

voor het eerst een eigen bijbel in handen. Van de miljoen bijbels zijn er 

zo’n 80.000 gefinancierd door de leden en donateurs van het Nederlands 

Bijbelgenootschap 

'God is iets nieuws begonnen. Dankzij hem kunnen we deze mijlpaal van-

daag vieren.’ Zo typeerde Alaín Montano, algemeen secretaris van de 

Bijbelcommissie de gevoelens van de Cubaanse christenen. 

  

 

Mijlpaal én opdracht 

In het afgelopen decennium groeide het aantal christenen op Cuba hard. 

Daardoor ontstond een groot tekort aan bijbels. Zelfs voorgangers en 

studenten theologie moesten het soms zonder eigen bijbel doen.  

De Bijbelcommissie van de Cubaanse Raad van Kerken, opgericht in 

1979, is de enige instantie die van de overheid toestemming heeft om 

bijbels te importeren en te distribueren. De Raad van Kerken zette een 

ambitieus project op om in vijf jaar tijd een miljoen bijbels te verspreiden 

in samenwerking met 65 verschil-

lende kerkelijke denominaties. Afge-

lopen januari werden de laatste 

8.000 bijbels verspreid en daarmee 

was het doel bereikt. De bijbels zijn 

verspreid in alle delen van Cuba, ook 

in het onherbergzame oosten van 

het land. Oude en nieuwe christenen 

kregen zo voor het eerst in hun le-

ven een eigen bijbel. 

 

Jaime Ortega, kardinaal van de 

Rooms-Katholieke Kerk op Cuba, zag deze mijlpaal ook als een opdracht: 

‘Een eigen bijbel in handen hebben is de eerste stap, de Bijbel ook goed 

verstaan is de tweede uitdaging. Voor ons als kerkleiders is dat een grote 

verantwoordelijkheid. Maar we danken God voor dit bijzondere project. 

We bidden dat het hoop zal geven in de harten van de Cubanen.’ 

Kerkgroei 

http://www.bijbelgenootschap.nl/
http://www.bijbelgenootschap.nl/
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De kerken op Cuba – zowel katholieke als evangelische – groeien nog 

steeds. Zo’n twee miljoen Cubanen, van wie 70 tot 80% jonger zijn dan 

35 jaar gaan regelmatig naar de kerk. Op Cuba is veel armoede, vooral 

op het platteland. Veel mensen verplaatsen zich lopend of hooguit met 

paard en wagen. Het christelijke geloof biedt zulke mensen hoop op een 

nieuwe toekomst. De kerken doen veel kinderwerk. Hierdoor komen kin-

deren vaak als eerste in contact met de kerk en nemen ze vervolgens 

hun ouders mee. 

 

Christenen worden niet onderdrukt op Cuba, al is het wel moeilijk om 

een nieuwe kerk te bouwen. Er zijn dan ook talloze huisgemeentes. Men-

sen verbouwen hun huis om ruimte te kunnen bieden aan een gemeente. 

Daar heb je officieel een vergunning voor nodig, maar omdat dat jaren 

kan duren, beginnen veel mensen gewoon maar met zo’n verbouwing. 

Dat ze achteraf een boete moeten betalen, nemen ze voor lief. Soms is 

zo’n huiskerk niet veel meer dan een uitgebouwde garage, waar op zon-

dagmorgen in de tuin stoelen en luidsprekers klaargezet worden. Een 

kerkdienst op Cuba is dan ook een gebeurtenis die niemand in de wijk 

kan missen. 

 

Informatie van en voor Grave 
 

Van de kerkenraad 

 

Ankie Smids kwam in oktober 2011 als diaken in onze kerkenraad. Na 

vier jaar had ze haar bedenkingen over opnieuw een hele periode van 

vier jaar, dus stelde ze voor om nog twee jaar actief te blijven in de 

kerkenraad. Die periode liep af in oktober 2017. Ook toen besloot ze nog 

niet te stoppen met haar werk voor de kerk. Maar nu, een jaar later, 

heeft Ankie de knoop doorgehakt en zal ze de kerkenraad in oktober 

verlaten. Wij, de overige leden van de kerkenraad, vinden het jammer, 

maar tegelijkertijd vinden we het ook een heel begrijpelijke keus. De 

huisarts heeft Ankie laten weten dat het voor haar gezondheid beter is 

als ze iets minder hooi op haar vork neemt en als je lichaam je laat weten 

dat het goed is je werklast iets lichter te maken, dan moet je daar wel 

naar luisteren.  

Hoewel Ankie als diaken de kerkenraad binnenkwam bleef het al snel niet 

bij ‘alleen’ het werk als diaken. Toen er een tijdelijk voorzitter voor het 

college van kerkrentmeesters moest komen, nam Ankie die plaats in. 

Daarbij is Ankie heel sterk in het goed kunnen analyseren van problemen 

en zoekt ze altijd naar de best mogelijke oplossingen. Die vaardigheid, 

gecombineerd met haar grote betrokkenheid bij alles waar we als ker-

kenraad voor staan, gaan we als kerkenraad enorm missen. We zijn blij 

dat Ankie ons heeft laten weten dat we nog steeds een beroep op haar 
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mogen doen als we advies nodig hebben of als we eens van gedachten 

willen wisselen. Daar zullen we zeker gebruik van gaan maken. 

Op zondag 28 oktober zal er in de kerkdienst officieel afscheid van Ankie 

als diaken genomen worden. We hopen dat velen van u dan aanwezig 

zullen zijn. 

 

Bloemengroet 

 

24 juni Wim Hogervorst 

08 juli Ernst Crützen 

15 juli Geurtje Ohlen 

22 juli Riet v. Ommen 

29 juli Coby van ’t Geloof 

12 augustus Trijns Boef  

 

Ledenadministratie 

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

 

Ingekomen 

27-02-2018 Dhr. L Gubbels 

05-05-2018 Mevr. A.E. Backer 

22-05-2018 Dhr. en mevr. R. Verbakel 

 

Met vriendelijke groeten, Janny Ramp  

 

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

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

 

Van de Kerkenraad (2) 

 

De tijd vliegt. Voor je het weet is er weer een jaar voorbij en nog een en 

nog een. Kortom, de ambtsperiode van een kerkenraadslid kan er zo-

maar ineens opzitten. Dat geldt op dit moment voor Jenneke van Don-

gen. Zij begon in 2006 aan haar eerste periode van vier jaar als scriba 

en verlengde die in 2010 voor nog eens vier jaar. Volgens de kerkorde 

mag je daarna nog één periode van vier jaar kerkenraadslid zijn. Ook die 

periode zit er nu op. Kerkordelijk mag een diaken of ouderling niet meer 

dan drie termijnen (= totaal 12 jaar) aaneengesloten het ambt bekleden. 

In het licht van de samenvoegingsplannen met Cuijk geeft de classis aan 

dat in een dergelijke situatie een verlenging met een half jaar mogelijk 

is. Daarna moet opnieuw gekeken worden naar de mogelijkheden. 

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

 
Bloemengroet 

 

In de afgelopen maanden gingen de zondagse bloe-

men vanuit de kerkdienst naar:  

*zondag 13 mei 2018, met een hartelijke groet en 

als dank voor haar inzet naar mw. Biemond, Heg-

gerank 106 te Cuijk  

*zondag 27 mei 2018, met een hartelijke groet 

naar mw. Habermehl, Cantheelen 4-79 te Cuijk 

*zondag 10 juni 2018, met een hartelijke groet en 

als dank voor haar inzet naar mw. Koolhaas, Zuring 84 te Cuijk 

*zondag 24 juni 2018, met een hartelijke groet naar  

mw. van Woerkom, Korhoenderveld 1A te Cuijk 

*zondag 8 juli 2018, met een hartelijke groet naar  

mw. Bruring, Veldzuring 5 te Cuijk 

*zondag 22 juli 2018, met een hartelijke groet naar  

dhr. Huigen, Vorstendom 24 te Cuijk 

*zondag 29 juli 2018, met een hartelijke groet naar  

mw. Rutten-Mijdam, Meidoorn 7 te Cuijk 

*zondag 5 augustus 2018, met een hartelijke groet naar  

mw. Bagerman, Sering 40 te Cuijk 

*zondag 12 augustus 2018, met een hartelijke groet naar  

de fam. Alkema, Isabellalaan 26 te Cuijk 

 

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

Geef het dan door aan uw wijkcoördinator of rechtstreeks via de mail: 

jeanne.grijsbach@home.nl  

 
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 

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 

Nog eens wensen wij heel veel sterkte:                                                                                             

de heer van Ast, Botteliersdreef 31                                                                                      

mevrouw Mijdam, Kruishout 26,                                                                                                           

de heer Verwoert, Cantheelen 6.03,                                                                                   

mevrouw Habermehl, Cantheelen 79.                                                                                                               

Wij wensen de heer Amos Titerloblobey, Hazeleger 51, heel veel sterkte 

toe en van harte beterschap.                                                                                                                                                                      

U allen goede moed, hoop en vertrouwen toegewenst.                                                                               

Jubilea 

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

len 6.11 vijfenzestig jaar getrouwd.                                                                                                                

Op 6 oktober zijn de heer Titerloblobey-Maselaman, Hazeleger 51, 

veertig jaar getrouwd.                                                                                                                                          

Op 24 oktober zijn de heer en mevrouw van Holland-Looren de Jong, 

Penningkruid 55, vijftig jaar getrouwd.                                                                                                                                  

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

telijke dag.                       

Tenslotte                                                                                                                                                

U allemaal alle goeds toegewenst en voor beide gemeentes, Grave en 

Cuijk, een goed en gezegend seizoen gewenst.                                                                                                                      

Met een hartelijke groet,                                                                                                               

Ds. David Stolk 
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Ingezonden 

Koffiedrinken in de Herberg 

 

 

 

 

Na de kerkdienst is er regelmatig de mogelijkheid om koffie te drinken 

in de Herberg. Het herbergbestuur vind het erg fijn dat iedereen hieraan 

deel kan nemen. Daarom hoeft u de koffie niet individueel af te rekenen, 

maar gebeurt dit op basis van een vrijwillige bijdrage.  In de zaal staat 

hiervoor altijd een mandje klaar. Vergeet u in alle gezelligheid van de 

zondagochtend niet om hier af en toe wat muntjes in te werpen?  

Bij voorbaat dank,  

Het Herbergbestuur 

 

Agenda Grave -Cuijk 

 

 

September 2018 

06 sept. 10.00 uur  Koffie ochtend Passage, Grave 

17 sept. 20.00 uur  Passage, Grave 

20 sept. 20.00 uur  Leeskring, Locatie: De Herberg, Cuijk 

22 sept. 20.00 uur  Concert Muzimare, Grave 

27 sept. 12.00 uur   Samen aan tafel 

 

Oktober 2018 

04 okt. 10.00 uur   Koffie ochtend Passage, Grave 

15 okt. 20.00 uur  Passage, Grave 

25 okt. 12.00 uur   Samen aan Tafel, Grave 
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Leesrooster  

 

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 

 

9 sept.  Deuteronomium 4,1-2.9-20   

Psalm 54 

  (Jacobus 1,17-27) 

  Marcus 8,27-9,1 

 

16 sept. Jesaja 45,20-25 

  Psalm 116,1-9 

  (Jacobus 2,1-18) 

  Marcus 9,14-29 

 

23 sept. Deuteronomium 13,2-6 

  Psalm 139,13-24    

(Jacobus 3,16-4,6) 

  Marcus 9,30-37 

 

30 sept. Numeri 11,24-29 

  Psalm 19,8-15 

  (Jacobus 4,11-17) 

  Marcus 9-38-50 

 

7 okt.   Maleachi 2,10-16 

  Psalm 8 (Psalm 128) 

  (Hebreeën 3,1-6) 

  Marcus 10,1-16 

 

14 okt. Deuteronomium 15,1-11 

Psalm 119,121-128 

(Hebreeën 3,7-14) 

Marcus 10,17-31 
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21 okt. Jesaja 29.18-24 

  Psalm 124 

  (Hebreeën 4,12-16) 

  Marcus 10,32-45 

 

28 okt. Jesaja 59,9-19 

  Psalm 13 

  (Hebreeën 6,9-12) 

  Marcus 10,46-52   
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Verschijningsdata volgende edities 

 

 

 

Editie    Uiterste  Verschijnings- 

    Inleverdatum  datum 

 

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 
Afwezig van 27 oktober t/m 11 november 2018 

 

Buiten de werktijden en in noodgevallen contact opnemen met de 

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

 

Samenstelling Kerkenraad 

 

Voorzitter      Scriba 

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

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

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

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

 

Ouderling 

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

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

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

fvdendool@gmail.com   gerriedijkink@gmail.com 

 

Diakenen 

Mw. A. Smids      

Schaijksestraat 19, 5375KC Reek   

Tel.: 06-47790117     

ankiesmids@home.nl    

 

College van kerkrentmeesters 

Voorzitter (a.i.)   secretaris   

Mw. A. Smids    Mw. H. Jansen  

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

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

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

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

Dhr. J. Teunissen   Mw. W. Brussaard   

Burg. Raijmakerslaan 145  Arnoud van Gelderweg 55   

5361 KL Grave   5361 CV Grave   

Tel.: 0486-474091   Tel.: 0486-473392   

jan.teunissen1942@gmail.com  

 

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 

 

 

 

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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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: Vacant Contact: zie wijkcoördinator. 

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

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

□ J: Vacant Contact: zie wijkcoördinator. 

 

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




