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Kerkdiensten Cuijk 

 

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 

Locatie  : Bagijnenstraat 1, Grave 

Collecte  : Interkerkelijk Platvorm Wijchen e.o. 

Organist  : Mw. G. Westervelt 

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

 

18-11-2018  : Ds. G. Boer, Rhenen 

Locatie  : Bagijnenstraat 1, Grave 

Collecte  : Stg De Vrolijkheid (kinderen AZC Grave) 

Organist  : Mw. M. de Heer 

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

 

25-11-2018  : Ds. D. Stolk, Nijmegen 

Bijzonderheid : Laatste Zondag Kerkelijk jaar 

Collecte  : Eigen Gemeente werk 

Organist  : Dhr. de Wee 

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

 

02-12-2018  : Mw. Ds. J.E. Claessens, Horst 

Bijzonderheid : 1e Advent 

Collecte  : Stg. Vrienden van de Maartenshof 

Organist  : Mw. D. Romeijn 

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

 

04-12-2018  : 1e Adventsvesper 

Voorganger  : Pastor Lamers 

Mmv   : Protestantse Gemeente Cuijk 

Locatie  : Grotestraat 102, Cuijk 

Aanvang  : 19.00 uur 

 

09-12-2018  : Mw. Ds. P.K.A. Akerboom, Nijmegen 

Bijzonderheid : 2e Advent 

Collecte  : Edukans 

Organist  : MW. D. Romeijn 

Autovervoer  : Dhr. E. Ririmasse, tel.: 315716 
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11-12-2018  : 2e Adventsvesper 

Voorganger  : Pastor Lamers 

Mmv    : Protestantse Gemeente Cuijk 

Locatie  : Grotestraat 102, Cuijk 

Aanvang  : 19.00 uur 

 

16-12-2018  : Ds. G. Boer, Rhenen 

Bijzonderheid : 3e Advent 

Locatie  : Bagijnenstraat 1, Grave 

Collecte  : Rudolphstichting 

Organist  : Dhr. P. van der Woude 

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

 

18-12-2018  : 3e Adventsvesper 

Voorganger  : Pastor Lamers 

Mmv    : Protestantse Gemeente Cuijk 

Locatie  : Grotestraat 102, Cuijk 

Aanvang  : 19.00uur 

 

 

 

 

 

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 

 

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

Bijzonderheid : Oogstdienst 

Locatie  : Grotestraat 102, Cuijk 

Collecte  : Vakantiebureau PKN 

Organist  : Mw. D. Romeijn 

 

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

Bijzonderheid : Verhaaldienst 

Collecte  : Interkerkelijk Platvorm Wijchen e.o. 

Organist  : Mw. G. Westervelt 

 

18-11-2018  : Ds. G. Boer, Rhenen 

Collecte  : Stg. De Vrolijkheid (Kinderen AZC Grave) 

Organist  : Mw. M. de Heer 

 

25-11-2018  : Ds. A.C. van Brussel, Grave 

Bijzonderheid : Laatste Zondag Kerkelijk jaar 

Collecte  : Eigen Gemeente werk 

Organist  : Mw. G. Westervelt 

 

02-12-2018  : Mw. Ds. J.E. Claessens, Horst 

Bijzonderheid : 1e Advent 

Locatie  : Grotestraat 102, Cuijk 

Collecte  : Stg. Vrienden van de Maartenshof 

Organist  : Mw. D. Romeijn 

 

09-12-2018  : Mw. Ds. I. Lodewijk, Arnhem 

Bijzonderheid : 2e Advdent, Heilig Avondmaal 

Collecte  : Edukans 

Organist  : Mw. M. de Heer 

 

16-12-2018  : Ds. G. Boer, Rhenen 

Bijzonderheid : 3e Advent 

Collecte  : Rudolphstichting 

Organist  : Dhr. P. van der Woude 
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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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Toelichting bij de Collectes 

 

 

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. 

4 NOVEMBER HET VAKANTIEBUREAU VAN DE PKN 

Het vakantiebureau.nl is onderdeel van de Protestantse Stichting voor 

Diaconaal Vakantiewerk. Al ruim 50 jaar organiseert deze stichting va-

kantieweken voor mensen die niet (meer) eenvoudig zelfstandig op va-

kantie kunnen of durven gaan omdat ze dagelijks zorg nodig hebben of 

een klein sociaal netwerk hebben. De vakanties zijn in o.a. Vakantiehotel 

De Werelt in Lunteren, Roosevelthuis in Doorn, Vaarvakanties op hospi-

taalschip de Prins Willem Alexander.  

11 NOVEMBER INTERKERKELIJK PLATFORM WIJCHEN E.O. 

Vluchtelingen maken zichtbaar hoeveel geweld en onrecht er in de wereld 

plaatsvindt. Vanuit hun levensbeschouwing weigeren de deelnemers aan 

het platform om geweld en onrecht als een gegeven te beschouwen. Op 

allerlei manieren wordt er hulp geboden o.a. door pastorale en diaconale 

contacten, door praktische ondersteuning en door tijdelijke opvang.  

18 NOVEMBET STG. DE VROLIJKHEID (Voor kinderen AZC Grave) 

De Vrolijkheid geeft extra aandacht aan kinderen en jongeren in Neder-

landse asielzoekerscentra. Deze jonge vluchtelingen zijn afkomstig uit 

landen waar geweld en onderdrukking tot het dagelijks leven horen. Ze 

hebben hun vertrouwde leven achter zich moeten laten.  Hun bestaan in 

Nederland blijft vaak nog jarenlang uiterst onzeker Voor deze kinderen 

organiseert de Vrolijkheid samen met bewoners in het  AZC creatieve 

activiteiten. Om even kind te kunnen zijn. 

25 NOVEMBER LAATSTE ZONDAG VAN HET KERKELIJK JAAR 

Collecte bestemd voor eigen kerk.  

2 DECEMBER STG. VRIENDEN VAN DE MAARTENSHOF 

Hoofddoelstelling van de Stichting Vrienden van Castella (voorheen 

Maartenshof) en de SchitteRing is het creëren van een duurzame 
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betrokkenheid van ondernemers, overheid, organisaties en burgers bij 

Castella en de SchitteRing om een leefbaarder, aangenamer, sfeervoller 

en aantrekkelijker huis voor de bewoners te creëren. 

De werkzaamheden van de Vrienden van Castella en de SchitteRing zijn 

gericht op het verwerven van financiële middelen om grotere ontspan-

ningsactiviteiten voor de bewoners van Castella en de SchitteRing door 

te laten gaan. 

9 DECEMBER EDUKANS 

Edukans helpt kansarme kinderen in ontwikkelingslanden naar school 

door steun te geven aan onderwijsprojecten van organisaties ter plekke. 

Het gaat om straatkinderen, arme kinderen, gehandicapte kinderen, kin-

deren uit vluchtelingenkampen, weeskinderen, werkende kinderen en 

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

deren mogelijk te maken. 

 

 

 

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 INLIA 

 

Moussa uit Guinee herenigd met zijn kinderen –  

met steun van INLIA en Kerk in Actie 

 

“We willen geen cadeaus, papa, alleen jou” 
 

Mousa was een van de eerste gasten in de nieuwe bbb+ opvang van 

INLIA in Groningen. Moussa komt uit Guinee, een van de armste landen 

ter wereld en het natste land van West-Afrika. Reizigers wordt afgeraden 

het land te bezoeken, vanwege de grote sociale onrust en de corruptie. 

Moussa vluchtte er weg omdat hij zijn leven er niet zeker was, als lid van 

een minderheidsgroepering. In maart 2015 kwam hij in de opvang bij 

INLIA. Gedesillusioneerd omdat zijn asielverzoek was afgewezen. De 

droom om hier een nieuw leven op te bouwen en zijn kinderen over te 

laten komen, leek steeds verder weg. In het voormalige Formule 1 Hotel 

doodde hij de tijd met sport; het meubilair op zijn kamer werd ingezet 

als fitnessapparatuur. Dansen was een andere hobby waar hij zijn ener-

gie in kwijt kon. Salsa bijvoorbeeld. Als de beste. Zie hem wiegen met 

die heupen. Een manier om een zakcentje bij te verdienen om zijn kin-

deren in Guinee cadeautjes te kunnen sturen, lag dan ook voor de hand: 

Mousa gaf les op een dansschool. Daar verwierf hij ook een Nederlandse 

vriendenclub. En geld om zoon en dochter extraatjes te sturen. 

 

Niet lang geleden vroeg hij zijn kinderen wat ze dit keer graag wilden 

hebben. “We willen geen cadeaus, papa, alleen jou”, was het antwoord. 

Binnen een maand was Mousa’s vertrek geregeld. Al was hij nog steeds 

bang, hij was vastbesloten terug te keren naar zijn kinderen. En hij had 

ook al bedacht hoe hij daar in hun onderhoud zou voorzien. Een manier 

die veel te maken had met een van zijn favoriete gerechten: Mousa wil 

een kippenrestaurant beginnen. Desnoods in Senegal, als het leven in 

Guinee toch te gevaarlijk bleef. 

De perspectiefmedewerkers van NLIA hielpen hem met alle voorberei-

dingen; samen legden ze contacten met instanties, zorgden ze ervoor 

dat zijn paspoort overkwam en regelden ze alles voor de reis en zijn 

nieuwe start daar. De gasten in de bbb+ en zijn vrienden zagen hem 

node vertrekken, ze gingen hem missen. Al waren ze blij voor hem dat 

hij weer bij zijn kinderen zou zijn en een nieuwe toekomst op ging bou-

wen. Met een startkapitaal van € 1500,- voor het kippenrestaurant, be-

schikbaar gesteld door Kerk in Actie via het zogeheten Transithuis-pro-

ject. INLIA bracht hem naar Schiphol. 
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En daar ging Mousa, opnieuw vol goede moed. In Guinee aangekomen 

werd hij bij het vliegveld opgehaald door Diallo, een oude bekende van 

Mousa. Uit Groningen wel te verstaan! Ze kennen elkaar van de bbb+. 

Diallo is ook met hulp van INLIA teruggekeerd en taxichauffeur geworden 

in Guinee. Hij bracht Mousa naar huis, waar zijn zoon en dochter dolblij 

waren herenigd te zijn. 

  

Hoe het verder zal gaan? Dat weten we natuurlijk niet. Maar we houden 

contact. En wie weet eten we ooit in een kippenrestaurant in Guinee een 

heerlijke kippenpoot met Diallo, Mousa, de kinderen en andere oude en 

nieuwe bekenden. 

 

 

 

Van de redactie 

 

Zoals u ongetwijfeld weet is enige maanden geleden een nieuwe wet op 

de privacy van kracht geworden. Voor ons als redactie houdt dat onder 

meer in dat wij adressen en telefoonnummers niet zomaar mogen ver-

melden. In elke editie van Gemeenteleven staan nu de adresgegevens 

van de mensen, die een actieve rol vervullen in de kerken van Grave en 

Cuijk. Mocht een van hen daartegen bezwaar hebben, dan kan hij of zij 

dat aangeven door een mail te sturen naar ons re-

dactie adres. Als wij vóór 15 november geen bericht 

hebben ontvangen, dan gaan wij ervan uit dat wij 

toestemming hebben om deze adresgegevens te 

vermelden. 

 

En dan nog iets anders. We zijn als redactie vaak 

heel coulant geweest met de inleverdeadline van 

kopij. Maar omdat onze weken erg vol zitten met 

werk en overig vrijwilligerswerk, moeten wij op de zondag na de inlever-

datum Gemeenteleven helemaal klaar hebben. Om dat vanaf nu beter te 

kunnen doen, zullen we kopij, die na de inleverdatum binnenkomt, niet 

meer plaatsen. We hopen dat u hiervoor begrip heeft en adviseren de-

genen, die kopij insturen, om dit vooral niet op het laatste nippertje te 

doen. 

 

De redactie 
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Fancy Fair 

 

Op zaterdag 13 oktober vond de Fancy Fair plaats in de kerk van Grave. 

Maar liefst negen taarten werden er binnengebracht door bakkers, die 

meededen aan de wedstrijd ‘Heel de Bagijnhof bakt’. De jury, bestaande 

uit Joop Nohl, Frank van Den Dool en José Vermeer, had de zware taak 

om de drie lekkerste taarten te kiezen. Er 

werd serieus gekeken, geproefd en over-

legd. Op de derde plaats eindigde de ap-

peltaart van Hedi Jansen, de tweede plaats 

was voor de cognactaart van Gerrie Dijkink 

en winnaar van de wedstrijd was Kees 

Kalkman met zijn appeltaart. Alle negen 

taarten vonden gretig aftrek bij de bezoe-

kers van de Fancy Fair, die een kop koffie 

met een stukje taart niet te versmaden 

vonden. Datzelfde gold overigens ook voor de poffertjes, die later op de 

dag gebakken werden. De rommelmarkt en de boekenmarkt in de kerk 

trokken de nodige kijkers en kopers. Door de verkopers werd goed on-

derhandeld over de prijzen en menig kopje, schaal, beeldje, spel enz. 

verwisselde voor een mooi bedrag van eigenaar. Voor in de kerk knipte 

kapster Gerrie de haren van diverse mensen. Er werd geraden hoeveel 

knopen en knikkers er in een pot zaten en er werden enveloppen getrok-

ken, die kans gaven op mooie prijzen. Tenslotte kon er nog eigenge-

maakte jam uit Gassel gekocht worden alsook walnoten, stoofperen, rol-

letjes pepermunt, kaarten, breisels, wijn en koekjes. Met man en macht 

werd na afloop alles opge-

ruimd en na drie kwartier 

was de kerk weer klaar 

voor de zondagsdienst en 

herinnerde alleen de vage 

geur van poffertjes er nog 

aan dat er iets gebeurd 

was. Al die vrijwilligers, 

die vooraf en tijdens de 

Fancy Fair enorm veel 

werk hebben verzet, willen 

we heel hartelijk danken. 

Zonder jullie hadden we 

dit niet kunnen doen! De 

netto opbrengst van € 

830,00 is een prachtig resultaat, waar we heel blij mee zijn. 

 

De organisatie van de Fancy Fair 
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In deze aflevering aandacht voor een gratis adventskalender, de work-

shops Inspire Bible Journaling en een puzzel. 

 

 

1. Gratis adventskalender: Het wordt licht 

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) komt met een speciale kalen-

der voor de adventstijd. Voor iedere dag is er 

een bijbelvers en een kunstwerk dat daarbij 

past. Op de achterkant van elke pagina staat 

een bijbelpassage met een korte uitleg en 

een vraag om over na te denken. 

In het voorwoord van de adventskalender 

schrijft NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf: 

'Advent, de weken voor Kerst, valt voor ons 

in de donkerste tijd van het jaar. Ook in de 

wereld om ons heen en in onszelf kan het soms donker zijn. Het ad-

ventsrooster helpt je om uit te zien naar het licht dat volgens de Bijbel 

met de geboorte van Jezus is gekomen.' 

 

De kunstwerken zijn uitgezocht in samenwerking met kunstenares 

Rietje Bakker. 

Rietje: 'Kunst gaat om woorden als 'verwonderen' en 'verbeelden'. Ik 

hoop dat de schilderijen in deze kalender mensen helpt om de reis te 

maken van je hoofd naar je hart.' 

De kalender is vanaf 27 oktober gratis te bestellen op debijbel.nl.  

 

 

2. Kom naar een workshop Inspire bible journaling 

Het Nederlands Bijbelgenootschap organiseert samen met het bible 

journaling team van By Kris (Kris Bossenbroek) dit najaar een serie 

workshops Inspire bible journaling. Altijd eens willen proberen om crea-

tief met de bijbel aan de slag te gaan? Dan is deze workshop echt wat 

voor jou! 
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Bible journalen is een creatieve manier van bijbel 'lezen' door middel 

van schrijven, tekenen, schilderen, handletteren en plakken in je bijbel. 

Door een tekst creatief vorm te geven verwerk je de woorden op een 

andere manier dan wanneer je 

de tekst alleen leest. 

Veel biblejournalers hebben 

ontdekt hoe verrijkend het kan 

zijn om Bijbelteksten te ver-

beelden.  

 

Inhoud workshop 

Tijdens de workshop ga je met 

de Inspire Bible (of voor wie 

wil de Schrijfbijbel) aan de 

slag.  We gaan werken met 

aquarelverf (ook wel watercolor genoemd), aquarelpotlood, kleurpot-

lood, fineliners en Gelatos. Alle benodigde materialen zijn aanwezig. 

 

Voor wie? 

Iedereen die creatief aan de slag wil gaan met de Bijbel. Of je nu voor 

het eerst of al vaker eens geschilderd of gehandletterd hebt. Het leuke 

aan de Inspire Bible is dat er al 400 geïllustreerde Engelse bijbelteksten 

in staan. Die kun je inkleuren, of je kunt hele nieuwe illustraties ma-

ken. 

Een deel van het team van Kris Bossenbroek staat klaar om jullie te 

ontvangen en te inspireren. Ze hebben allemaal ruime ervaring in het 

bible journalen. 

 

Informatie 

• Dordrecht - 16 november (19.30-21.30), Leger des Heils, Krom-

hout 110, Dordrecht, workshopleiders: Wilmi van Kempen en Els 

Hartog 

• Best - 24 november (14.00 tot 16.00), Locatie Campus Creatief, 

Lage Vleutweg 7 

Workshopleider: Hennie Jochems 

Je krijgt een 2-urige workshop inclusief bijbel voor slechts € 45,-. Je 

kunt kiezen uit de net verschenen Inspire Bijbel of de nieuwste editie 

van de Schrijfbijbel (bonded leather). De bijbel nemen we voor je mee 

naar de workshop. Heb je al een bijbel, dan kun je ook komen en kost 

de workshop € 30,-.  

Meld je nu aan! https://www.bijbelgenootschap.nl/kom-naar-workshop-

inspire-bible-journaling/  

Tip: neem vrienden en vriendinnen mee. Minimaal aantal deelnemers is 

20 personen. 

https://www.bijbelgenootschap.nl/kom-naar-workshop-inspire-bible-journaling/
https://www.bijbelgenootschap.nl/kom-naar-workshop-inspire-bible-journaling/
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3. Puzzel  

De namen van de bijbelboeken staan door elkaar. Kun  jij de letters in 

de goede volgorde zetten? 

 

 1.  Het laatste boek van het Oude Testament is Haaiclem. 

 2.  In Raze kun je lezen over de terugkeer uit de ballingschap. 

 3.  Paulus schreef twee brieven aan Moe Stuit. 

 4.  De profeet Mosa was een boer met veel schapen. 

 5.  De priesterzegen staat in Ruimen. 

 6.  In Moeder uit Monu staat een lange redevoering van Mozes. 

 7.  In Sudoxe lees je dat het volk Israël wegging uit Egypte. 

 8.  No Mieren volgt op Handelingen. 

 9.  Trees werd koningin. 

10. Job Ada is een van de zogenaamde ‘Kleine Profeten’. 

11. De Bijbel begint met Enge Sis. 

12. Paulus schreef een brief aan de Fiere Zes. 

13. In Inham Ee lees je over een schenker die terugkeerde naar Jeru-

zalem. 

Zet de eerste letters van de antwoorden achter elkaar. Wat lees je? 

 

 

Bijzondere gezamenlijke diensten 

 

In het najaar staat er altijd een aantal bijzondere gezamenlijke dien-

sten op de agenda en dit jaar nog één extra. Hieronder worden de ver-

schillende diensten besproken. 

 

startzondag 7 oktober 

 

Als u dit leest ligt de startzondag al weer achter ons. Vanwege beperkte 

communicatie vanuit de kerkenraad – startzondag is wel afgekondigd, 

maar geen stukje in het vorige Gemeenteleven – was de opkomst helaas 

beperkt. We hebben op de dag zelf besloten de startzondag niet door te 

laten gaan. In de communicatie zullen we ons leven beteren. 

 

Zet u alvast in uw agenda: startzondag op zondag 6 oktober 2019! 
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oogstdienst 4 november 

Ook dit jaar willen we weer op de eerste zondag 

van november, in een gezamenlijke dienst, de 

oogstdienst organiseren. Dat komt in dit geval neer 

op zondag 4 november. 

 

Aan iedereen die wil bijdragen aan dit feest, waarin 

wij onze dank willen tonen voor alle goede gaven, 

wordt gevraagd iets van Oogst mee te brengen 

naar de kerk en dit voorin bij, voor of op de tafel uit 

te stallen.  

Dit mag heel gevarieerd zijn; bijvoorbeeld eigen ge-

maakte jam, baksels, groente, fruit uit eigen tuin, 

bloemen, tekeningen, kaarten, iets gebreid, ge-

haakt, genaaid, van alles is mogelijk.  

 

De binnengebrachte Oogst zal na de dienst naar de Herberg worden ge-

bracht, waar het tijdens het koffiedrinken op ludieke wijze verkocht zal 

worden.  

 

De opbrengst van de verkoop van de Oogst gaat dit jaar naar de slacht-

offers van de aardbevingen op Sulawesi. 

 

Na afloop van de kerkdienst wordt gevraagd een groet en een attentie 

naar één van onze oudere gemeenteleden te brengen, die er niet bij 

kon zijn. 

 

Wij rekenen op uw hulp en hopen op een goede Oogst. 

 

verhalendienst 11 november 

Een week na de oogstdienst is er opnieuw een gezamenlijke dienst, dit 

keer in Grave. Het betreft in dit geval een zogenaamde verhaaldienst, 

geleid door predikant en dichter Hans Bouma. 

 

Het thema van deze dienst is: “Wat voor mens wil je zijn?” 

 

Hieronder vindt u een korte toelichting op de dienst. 

“Het was onontkoombaar, verschillende signalen kondigden het al aan, 

ik kwam in een diepe crisis terecht. Niets van wat ik had opgebouwd in-

teresseerde me nog. Met leegte, niets dan gapende leegte om mij heen 

moest ik antwoord geven op die vraag die mij permanent achtervolgde: 

Jij, jij Marcus, wat voor mens wil je zijn?”  

Woorden van de barmhartige Samaritaan uit Lucas 10. In deze dienst 

vertelt hij, met als titel Wat voor mens wil je zijn?, bij monde van Hans 
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Bouma zijn verhaal. Een even spannend als bevrijdend verhaal waaraan 

Geertje Westervelt muzikaal deelneemt. 

 

Het verhaal wordt ingeleid door de poëtisch-muzikale collage Spreek 

dan van geluk (zeven Psalmen opnieuw uitgesproken). 

 

Het wordt een bijzondere dienst, waarvoor iedereen van harte is uitge-

nodigd. Als vervoer van Cuijk naar Grave een probleem is, kunt u con-

tact opnemen met Kees Kalkman. 

 

 

Gedicht 

 

Zoals het licht 

ons elke morgen 

nieuw verschijnt, 

ons wekt 

en koestert 

met zijn stralen, - 

wek Gij God, 

zo ook mij! 

 

Zoals de zon 

geen dag 

ons in het donker laat, -  

laat mij uw trouw 

ook nu weer dagen! 

 

Schep doorgang 

aan wat zorgen baart, 

wat angst aanjaagt, 

en zet mij 

recht weer op mijn voeten: 

niet moedeloos, 

niet hopeloos verlamd, 

maar opgericht, 

met opgeheven hoofd 

tot U, 

mijn Zon, 

mijn dag, mijn licht! 

 

 

Sytze de Vries 

 



16 
 

Informatie van en voor Grave 
 

Bloemengroet 

 

19 augustus Hans v. Etteger 

26 augustus Wim de Bruijn 

09 september Karel de Wee 

16 september Ankie Smids 

23 september Sandra van Heesch 

30 september Corrie v.d. Brand 

14 oktober Marietje Nohl 

21 oktober Dien Lieverdink 

 

Ledenadministratie 

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

 

Ingeschreven als voorkeurslid: 

10-09-2018 Dhr. en mevr. H. Boere, Nijmegen 

 

Verhuisd: 

02-08-2018 Dhr. Van der Werff naar het buitenland 

01-09-2018 Dhr. en mevr. Verbakel naar Uden 

 

 

Met vriendelijke groeten, Janny Ramp  

 

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

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

 

Ingezonden 

 
20 Jaar "Samen aan tafel" 

 
Er waren eens een hij en een zij. Ze hadden elkaar nog nooit ontmoet, 

maar dat veranderde toen ze ooit op een laatste donderdag van de 

maand 'toevallig' samen aan hetzelfde tafeltje van "Samen aan Tafel" 

aanschoven. Liefde en vriendschap zijn niet aan leeftijd gebonden en zo 

gold dat ook hier. Steeds vaker zag men ze samen en er werd, met een 

vrolijke knipoog, gefluisterd: "Die hebben iets met elkaar!" 

mailto:ramp.janny@gmail.com
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De reden? Ach wat doet het er toe: hij ging verhuizen naar een andere 

woonplaats. Maar wat blijkt: liefde en vriendschap kennen óók geen gré-

nzen. Iedere laatste donderdag van de maand bezocht HIJ zijn Zij en 

gingen ze trouw ter tafel in onze Bagijnenkerk. Mooi toch! 

Op 27 september was het een heel bijzondere "laatste donderdag van de 

maand". Als lid van de kerkenraad was ik samen met Janny Ramp en Ton 

van Brussel uitgenodigd om deel te nemen aan de viering van 20 jaar 

"SAMEN AAN TAFEL". Waar anders gemiddeld 34 gasten aan tafel gingen 

waren we nu met z'n 54tigen. De kerkzaal zat helemaal vol. Met vrolijke, 

zelf gecomponeerde liedjes, uit volle borst gezongen,  werd de feest-

stemming nog eens extra onderstreept. De koks genoten ook van het 

feest: deze keer hoefden zij niet te koken, maar werd alles uithanden 

gegeven aan de catering van De Brouwketel. Het gevolg was een perfecte 

maaltijd. Ton van Brussel zorgde er onverwacht voor dat alle acht vaste 

vrijwilligers even met een kort toespraakje in het zonnetje werden gezet 

en onderstreepte dit met voor elk een bosje bloemen. Ook namens mij 

alle lof voor deze steunpilaren.  

 

Dat jullie nog maar lang zo door mogen gaan. Samen aan tafel, voor een 

HIJ en een ZIJ en wellicht ook voor JOU en voor MIJ. 

 

Frank van Den Dool 

 

Ingezonden 

 
Ik ga op reis en neem mee: mijn vriendin Corrie (van der Wal van Dijk), 

wij hebben ruim veertig jaar geleden elkaar leren kennen op de Bijbel-

school  (In de Ruimte)te Soest. 

In die tijd  (jaren zeventig) zongen we heel vaak: All over the world , the 

Spirit is moving. All over the world as the prophet said it would be. All 

over the world there’s a mighty  revalation of  the glory of the Lord, as 

the waters cover the sea.    

Het tweede couplet gaat verder met Deep down in my heart the Spirit is 

moving. En nu mogen we het gaan zien. Hoe geweldig! 

Verder gaat ermee in de koffers drop, pepermunt, kauwgom, het nieuwe 

boek van Els ter Welle – God blijft getrouw en het verjaardags-  

kadootje voor kleinzoon Jeroah, en nog veel meer. 

Het is al duidelijk denk  ik; wij gaan naar Afrika, naar Yeffrey”s Bay maar 

ook naar Swaziland, en Zululand. 

9 november gaat het vliegtuig richting Swaziland, waar Leo en Jill Baan 

wonen en werken. Ze zijn zendelingen en hebben grote bewogenheid 

voor de vele weeskinderen in Swaziland. Ook de gevangenissen (vrou-

wen en mannen) worden door hen bezocht. Verder trainen ze leiders en 

geestelijke werkers op conferenties. 
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In Nederland zijn we betrokken bij het werk wat ze daar mogen doen en 

wij mogen er nu een kijkje gaan nemen. Samen met hen reizen we 

daarna naar Zululand. Daar gaan we naar een organisatie die Kwa Siza 

Bantu heet.  Daar gaan we ontdekken wat het betekent om al meer dan 

40 jaar opwekking te hebben. Een aspect is: opvang van drugsverslaaf-

den. We zien er enorm naar uit, ooit een diep weggestopt verlangen om 

daar eens te zijn. En nu, nooit verwacht, gaat deze wens in vervulling. 

Hoe bijzonder! 

17 november zetten Jill en Leo ons op het vliegveld van Durban  af, zodat 

we naar Porth Elizabeth kunnen vliegen, waar Hanka of Derk ons komt 

ophalen om naar Yeffrey’s Bay te gaan, Jeroah weer te knuffelen en de 

mensen en kinderen van VIctory 4 All weer te zien. 

26 november is de koek alweer op. Terug naar Schiphol, via Johannes-

burg en Londen. Behoeft geen betoog dat we erg blij en dankbaar zijn 

dat we deze kans krijgen. 

Een van mijn lievelingsliederen is: Ik bouw op U mijn Schild en mijn 

Verlosser. Vooral het tweede couplet spreekt mij erg aan: Gelovend ga 

ik eigen zwakheid voelend. En telkens meer moet ik Uw kracht verstaan. 

Toch rijst in mij een lied van overwinning. Ik bouw op en ga in Uwe 

Naam. 

Daarom zouden we het fijn vinden als u aan ons wil denken in uw gebed. 

 

Ps. Met Jeroah gaat het weer goed. Hij slaapt s nachts weer en overdag 

is hij erg druk bezig om de wereld om zich heen te ontdekken.  

 

Hartelijke groet, in Hem verbonden.    

Janny Hendriks – Truin.  God is getrouw.  

 

Van de redactie 

 

En daar het ’n sekere wetgeleerde opgestaan wat Hom versoek het deur 

te sê: Meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beërwe? En Hy 

antwoord hom: Wat is in die wet geskrywe? Hoe lees jy? En hy antwoord 

en sê: Jy moet die Here jou God liefhê uit jou hele hart en uit jou hele 

siel en uit jou hele krag en uit jou hele verstand; en jou naaste soos 

jouself. 

 

Lucas 10, vers 25 t/m 27 uit de Zuid Afrikaanse Bijbel 
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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 26 augustus 2018, met een hartelijke 

groet en als dank voor haar inzet als contactper-

soon naar mw. Y. Schuurmans te Cuijk  

*zondag 2 september 2018, met een hartelijke 

groet naar dhr. Titerloblobey te Cuijk 

*zondag 9 september 2018, met een hartelijke 

groet en beterschap mw. D. Romeijn te Cuijk 

*zondag 23 september 2018, met een hartelijke groet en welkom als 

contactpersoon naar dhr. J. van Egmond te Cuijk 

*zondag 30 september 2018, met een hartelijke groet en als dank voor 

haar inzet als contactpersoon naar mw. A. van de Wardt te Cuijk 

*zondag 7 oktober 2018, met een hartelijke groet en als dank voor 

haar inzet als contactpersoon naar mw. J. Eckhardt te Cuijk 

*zondag 14 oktober 2018, met een hartelijke groet en felicitaties voor 

haar 25 jarig jubileum als predikant naar mw. ds. Manuputty te Groes-

beek 

 

 

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 

Wij gedenken, met betrokkenheid en genegenheid, Gert van Ast, gebo-

ren te Maartensdijk op 19 februari 1936, overleden te Cuijk op 26 sep-

tember 2018. Een zeer karakteristiek en bijzonder mens is uit de ge-

meenschap van Cuijk weggevallen. Gert tobde reeds enige tijd met zijn 

gezondheid, maar uiteindelijk werd zijn situatie zeer ernstig en moest 

hij de realiteit onder ogen zien. Hij had nog zoveel plannen en het leven 

was hem zo dierbaar. Maar het ging niet meer. Op 26 september wer-

den hem de levensstromen afgesneden. Onder overweldigende belang-

stelling en medeleven werd de afscheidsdienst gehouden in onze Pro-

testantse kerk op 1 oktober.                                                                                                   

De bijbel-lezingen en liederen waren gekozen in het licht van Gerts le-

ven, zijn karakter en levenskunst. Ook de bijdrage van het Visserskoor 

uit Beers, waar Gert vele jaren in mee heeft gezongen, was een fijne en 

goede keuze. De bijdragen uit de familiekring, met name de vertolking 

van de kinderen Evelien, Nico en Jacqueline was hartverwarmend en 

sprak velen erg aan. Ook de bijdrage vanuit de kleinkinderen, bij 

monde van Claudia en Carolien, was bijzonder fijn en persoonlijk.                                                                                                                 

Na afloop van de dienst vond de begrafenis plaats op de begraafplaats 

Hanshof. Wij wensen de familieleden heel veel sterkte toe en goede 

moed om met dit verlies, deze lege plaats, verder te moeten leven, ook 

in het bijzonder de vriendin van Gert, Willeke Rijmer heel veel sterkte.                                                                                                           

Een bijzonder mens is van ons heengegaan.                                                                                   

Moge zijn nagedachtenis ons allen tot zegen zijn. 

 
Bemoediging 

Coby Mijdam wensen we van harte een verder herstel toe.                                                                           

Onze organist Diny Romeijn moest een intensieve operatie ondergaan. 

Gelukkig is alles achter de rug en is zij thuis om verder te herstellen.                                                                           

Diny, alle goeds en van harte een verdere beterschap toegewenst 

 

Jubilea 

Op 29 november a.s. zijn de heer en mevrouw Schmidt-Nötzel 25 jaar 

getrouwd. Een fijne dag toegewenst en reeds nu van harte gelukge-

wenst. 

 

Gedachtenisdienst 

Op zondag 25 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, hou-

den wij de jaarlijks terugkerende gedachtenisdienst.                                                                                                        

Op passende wijze gedenken wij de mensen die in onze gemeente het 

afgelopen jaar zijn overleden. 
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Contactpersonen 

Froukje Alkema heeft haar werk als contactpersoon neergelegd. Wij 

danken haar heel hartelijk voor al die jaren- meer dan 30 jaar!!- dat zij 

dit belangrijke werk op zich heeft genomen.                                                                                            

Nogmaals heel veel dank en alle goeds toegewenst.                                                                        

We zijn heel blij dat Jan van Egmond het werk van Froukje zal gaan 

voortzetten. We wensen hem daartoe veel wijsheid, geduld en goede 

moed toe. 

 

Taakverdeling Kerkenraad en niet-kerkenraadsleden 

Het is verheugend dat een en ander nu officieel geregeld en afgespro-

ken is. Marianne Bruring is voorzitter van de kerkenraad Cuijk.                                                         

Pauline Rutten-Mijdam is jeugdouderling. Kees Kalkman is voorzitter 

van het college van diakenen. Desirée van Es is diaken.                                                                                                                

Peter Huijgen is voorzitter van het college van kerkrentmeesters.                                                      

Hennie Biemond doet dienst als secretaris van dit college.                                                                

Daniëlle Koolhaas voert de administratie. Gert-Jan Konijnenbelt is voor 

het gebouwbeheer. Al met al, verheugend dit te mogen melden.                                                                                

Wij wensen hen allen heel veel kracht, inzicht, wijsheid, en ja, ook ze-

gen toe, tot opbouw van onze gemeente en tot een verdere ontwikke-

ling om met Grave tot een eenheid te komen te zijner tijd.  

 

Tot slot 

U allemaal wens ik een goede herfsttijd toe, straks op weg naar de Ad-

vent, op weg naar het Kerstfeest.                                                                                                                              

Vrede (Shalom) en alle goeds toegewenst.                                                                                    

Met een hartelijke groet.                                                                                                             

Ds. David Stolk 

 

Ingezonden 

Laatste Zondag Kerkelijk Jaar 

 

Één keer per jaar kijken wij in de zondagse kerkdienst terug naar het 

voorbijgegane jaar en gedenken wij hen die het afgelopen jaar zijn 

overleden. Wij doen dat op de zogenaamde 'laatste zondag van het 

kerkelijk jaar'. Deze zondag valt dit jaar op 25 november. 

We noemen de namen van degenen die het afgelopen jaar binnen onze 

gemeente zijn overleden. De familieleden hebben een uitnodiging 

ontvangen om in deze dienst een kaars aan te steken voor hun dierbaren 

en ook allen in de dienst aanwezig krijgen hiervoor de gelegenheid. 

Zo willen wij ons geloof in de levende Heer, onze verbondenheid met 

elkaar en met hen die ons zijn voorgegaan op de weg naar Gods 

Koninkrijk, vorm geven. 
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De dienst begint om 10 uur en ds. David Stolk zal voorgaan. 

Wij nodigen iedereen van harte uit. 

Na de dienst is er koffiedrinken in De Herberg. 

 

Even voorstellen… 

Hallo allemaal, 

 

Mijn naam is Pauline Rutten-Mijdam. Ik ben 38 jaar en getrouwd met 

Gertjan en heb 2 kinderen, Myrthe (7 jaar) en Matthys (3 jaar). Sinds  

1 juli van dit jaar ben ik jeugdouderling in Cuijk.  

Een tijdje geleden ben ik gevraagd of ik niet wilde deelnemen aan de 

kerkenraad. In eerste instantie heb ik nee gezegd. Ik wist niet goed 

wat het inhield en was ik er wel geschikt voor? 

 

Ondertussen werd Myrthe groter en begon ze allerlei vragen over het 

geloof te stellen. Niet dat ik elke dag de bijbel en het geloof centraal 

stel, maar ik ben wel open hierover. Toen ik haar een keer meenam 

naar de kerk kwam ik erachter dat er steeds minder georganiseerd 

wordt voor kinderen in de kerk. Het aantal kinderen wat naar de kerk 

toekomt neemt af, of ze zijn al ouder en gaan niet meer naar de kin-

dernevendienst bijvoorbeeld. Dat vind ik jammer en ik wil hier iets aan 

doen. Of het mij gaat lukken…de tijd zal het leren. Maar als ik niets doe 

of probeer, gebeurt er weinig.  

 

Kindernevendienst 

De kindernevendienst is er voor kinderen in de leeftijd van ongeveer 4 

t/m 12 jaar. Deze is tijdens de kerkdienst, de kinderen gaan met de ou-

ders mee in de kerk en gaan tijdens de dienst, met iemand van de kin-

dernevendienst, mee naar de herberg. Daar krijgen ze het bijbelverhaal 

te horen, maar dan vereenvoudigd, en daarna gaan ze iets erover ma-

ken of tekenen. Na ongeveer een ruim half uur komen ze weer terug in 

de kerk en zijn ze bij het laatste gedeelte van de dienst.  

 

Voorheen waren er voldoende kinderen voor wekelijks een kinderne-

vendienst. Nu zijn er (bijna) geen kinderen. Dat maakt het realiseren 

van een wekelijkse kindernevendienst lastig.  

Reinder Dijkstra verzorgt meestal de kindernevendienst. Voor hem was 

het afwachten of er kinderen zouden zijn. Daarnaast is Reinder ook niet 

altijd beschikbaar voor de kindernevendienst. Dus als je dan als ouder 

komt met je kind wil het niet betekenen dat er dan ook kinderneven-

dienst is. Daarom hebben we in de kerkenraad besloten om voorlopig 

elke eerste zondag van de maand een kindernevendienst te organise-

ren. We zorgen dan dat er iemand aanwezig is voor de 
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kindernevendienst. Op deze manier is het duidelijk voor iedereen wan-

neer en of er kindernevendienst is.  

 

Tot slot… 

Als laatste wil ik vragen of er nog mensen zijn die een keer de kinder-

nevendienst willen begeleiden op de eerste zondag van de maand. Zo 

komt het niet allemaal bij een persoon, maar kunnen we het verdelen. 

Graag aanmelden bij mij (zie achterin het blad voor gegevens). 

En als allerlaatste; heb je kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12? Kom 

een keertje kijken bij de kindernevendienst. 

 

Groeten en wie weet tot ziens…. 

Pauline Rutten-Mijdam 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda Grave -Cuijk 

 

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 

 

November 2018 

01 nov. 10.00 uur  koffieochtend Passage, Grave 

19 nov. 20.00 uur Passage, Grave 

29 nov. 12.00 uur Samen aan Tafel, Grave 

 

December 2018 

06 dec. 10.00 uur koffieochtend Passage, Grave 

13 dec. 20.30 uur Leeskring, Locatie: Heggerank 106, Cuijk 

15 dec. 19.30 uur kerstconcert Cantate Deo, Grave 

17 dec. 20.00 uur Passage, Grave 

20 dec. 12.00 uur Samen aan Tafel, Grave 
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Verschijningsdata volgende edities 

 

 

 

Editie    Uiterste  Verschijnings- 

    Inleverdatum  datum 

 

Kerst 2018   01 december 2018 10 december 2018 

Winter 2019   05 januari 2019 14 januari 2019 

Pasen 2019   23 februari 2019 04 maart 2019 

Pinksteren 2019  20 april 2019  29 april 2019  

 

 

 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 
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mailto:ramp.janny@gmail.com
mailto:liesvandendool@gmail.com
mailto:vermeer13@home.nl
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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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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 
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Waar het goed toeven is, 
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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 
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