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* Orthopedische schoenen
* Aanpassingen aan confectieschoenen
* Steunzolen
* Verbandschoenen
* Valinos dé op maat gemaakte slipper 
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Kerkdiensten Cuijk 

 

03-03-2019  : Ds. A.C. van Brussel, Grave 

Collecte  : Stg. De Vrolijkheid (kinderen AZC Grave) 

Organist  : Mw. D. Romeijn 

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

 

10-03-2019  : Ds. D. Stolk, Nijmegen 

Collecte  : Vrienden van het Tweede Huis Nederasselt 

Organist  : Mw. D. Romeijn 

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

 

12-03-2019  : Pastoor Th. Lamers 

Bijzonderheid : 1e Oecumenische Vesper 40-dagen tijd 

Locatie  : Martinuskerk 

Aanvang  : 19.00 uur 

 

17-03-2019  : Ds. A.C. van Brussel, Grave 

Locatie  : Bagijnenstraat 1, Grave 

Collecte  : Kerk in Aktie Noodhulp 

Organist  : Dhr. K. de Wee 

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

 

19-03-2019  : Pastoor Th. Lamers 

Bijzonderheid : 2e Oecumenische Vesper 40-dagen tijd 

Locatie  : Martinuskerk 

Aanvang  : 19.00 uur 

 

24-03-2019  : Mw. Ds. M. Boon, Boxmeer 

Collecte  : 40-dagentijd Kerk in Aktie, Kinderen in de knel 

Organist  : MW. D. Romeijn 

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

 

26-03-2019  : Pastoor Th. Lamers 

Bijzonderheid : 3e Oecumenische Vesper 40-dagen tijd 

Locatie  : Martinuskerk 

Aanvang  : 19.00 uur 

 

31-03-2019  : Geen voorganger 

Collecte  : Steunfonds van het Zuiden 

Organist  : Mw. D. Romeijn 

Autovervoer  : Dhr. T. van Beelen, tel.: 316923 
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02-04-2019  : Pastoor Th. Lamers 

Bijzonderheid : 4e Oecumenische Vesper 40-dagen tijd 

Locatie  : Martinuskerk 

Aanvang  : 19.00 uur 

 

07-04-2019  : Mw. Ds. I. Lodewijk, Arnhem 

Collecte  : Tear 

Organist  : MW. D. Romeijn 

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

 

09-04-2019  : Pastoor Th. Lamers 

Bijzonderheid : 5e Oecumenische Vesper 40-dagen tijd 

Locatie  : Martinuskerk 

Aanvang  : 19.00 uur 

 

14-04-2019  : Ds. D. de Jong, Oss 

Bijzonderheid : Palmzondag 

Collecte  : Sage Gemeentes 

Organist  : Mw. D. Romeijn 

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

 

16-4-2019  : Pastoor Th. Lamers 

Bijzonderheid : 6e Oecumenische Vesper 40-dagen tijd 

Locatie  : Martinuskerk 

Aanvang  : 19.00 uur 

 

18-04-2019  : Ds. D. Stolk, Nijmegen 

Bijzonderheid : Witte Donderdag, Heilig Avondmaal 

Aanvang  : 20.00 uur 

Organist  : MW. D. Romeijn 

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

 

19-04-2019  : Ds. D. Stolk, Nijmegen 

Bijzonderheid : Goede Vrijdag 

Aanvang  : 20.00 uur 

Organist  : Mw. D. Romeijn 

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

 

20-04-2019  : Ds. D. Stolk, Nijmegen 

Bijzonderheid : Paaswake 

Aanvang  : 22.00 uur 

Organist  : MW. D. Romeijn 

Autovervoer  : Dhr. E. Ririmasse, tel.: 315716 
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21-04-2019  : Ds. A.C. van Brussel, Grave 

Bijzonderheid : Eerste Paasdag 

Locatie  : Bagijnenstraat 1, Grave 

Collecte  : Stg. Mensenkinderen 

Organist  : Dhr. K. de Wee 

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

 

28-04-2019  : NNB 

Collecte  : Artsen zonder Grenzen 

Organist  : Mw. D. Romeijn 

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

 

05-05-2019  : Ds. D. Stolk, Nijmegen 

Collecte  : Warchild 

Organist  : Dhr. K. de Wee 

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

 

12-05-2019  : Ds. H. Gols, Lent 

Collecte  : Interkerkelijk Platform 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 

 

03-03-2019  : Ds. A.C. van Brussel, Grave 

Locatie  : Grotestraat 102, Cuijk 

Collecte  : Stg. De Vrolijkheid (kinderen AZC Grave) 

Organist  : Mw. D. Romeijn 

 

10-03-2019  : Mw. M. den Hartog, St. Michielsgestel 

Collecte  : Vrienden van het Tweede Huis Nederasselt 

Organist  : Dhr. P. van der Woude 

 

17-03-2019  : Ds. A.C. van Brussel, Grave 

Collecte  : Kerk in Aktie Noodhulp 

Organist  : Dhr. K. de Wee 

 

24-03-2019  : Ds. G. Boer, Rhenen 

Collecte  : 40-dagentijd Kerk in Aktie, Kinderen in de knel 

Organist  : Mw. M. de Heer 

 

31-03-2019  : Ds. H.J. van Kapel, Waspik 

Collecte  : Steunfonds van het Zuiden 

Organist  : Mw. G. Westervelt 

  

07-04-2019  : Mw. Ds. I. Lodewijk, Arnhem 

Locatie  : Grotestraat 102, Cuijk 

Collecte  : Tear 

Organist  : Mw. D. Romeijn 

 

14-04-2019  : Ds. M. van de Velden, Ede 

Collecte  : Sage Gemeentes 

Organist  : Mw. G. Westervelt 

 

18-04-2019  : Ds. A.C. van Brussel, Grave 

Bijzonderheid : Witte Donderdag, Heilig Avondmaal 

Aanvang  : 19.30 uur 

Organist  : Dhr. K. de Wee 

 

19-04-2019  : Ds. P. Simons, Kleef 

Bijzonderheid : Goede Vrijdag 

Aanvang  : 19.30 uur 

Organist  : Dhr. K. de Wee 
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21-04-2019  : Ds. A. C. van Brussel, Grave 

Bijzonderheid : Eerste Paasdag 

mmv   : Koor Unisono 

Collecte  : Stg. Mensenkinderen 

Organist  : Dhr. K. de Wee 

 

28-04-2019  : Ds. A.C. van Brussel, Grave 

Bijzonderheid : Afscheidsdienst ds. A. C. van Brussel* 

mmv   : Koor Cantate Deo 

Collecte  : Artsen zonder Grenzen 

Organist  : Dhr. P. van der Woude 

 

*zie aparte uitnodiging 

 

05-05-2019  : Ds. D. Stolk, Nijmegen 

Locatie  : Grotestraat 102, Cuijk 

Collecte  : Warchild 

Organist  : Dhr. K. de Wee 

 

12-05-2019  : Ds. G. Boer, Rhenen 

Collecte  : Interkerkelijk Platvorm Wijchen e.o. 

Organist  : Dhr. K. de Wee 

   

Alle Kerkdiensten beginnen om 10.00 uur tenzij anders is vermeld. 

 

Indien U gebruik wilt maken van vervoer, kunt U op de avond voor de 

dag dat het nodig is, contact opnemen met Liesbeth van Rhijn: 0486-

420563. Bij afwezigheid van Liesbeth van Rhijn kunt u contact opne-

men met Jan Hoiting: 06-55 55 63 29. 

 

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

verzamelen op parkeerterrein Lunette om 09.30 uur.
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Voorwoord 

Pasen  en op weg naar Pasen. 

Kaj Munk (1898-1944) was Luthers predikant te Vedersø op Noord-

Jutland (Denemarken). Hij was een zeer kritische en bevlogen dominee. 

In 1940 koos hij na de inval van de Duitsers de kant van het verzet, 

waarvan hij al snel de geestelijk leider werd. In 1943 riep hij in de 

Domkerk van Kopenhagen tot opstand op als de Duitsers de Jodenver-

volging zouden voortzetten. Op Nieuwjaarsdag in 1944 weigerde hij in 

Vedersø te preken, hij hield wel een bevlogen toespraak omdat diverse 

gemeenteleden vrijwillig meewerkten aan bunkerbouw bij de Duitse 

kustverdedigingswerken. Enkele dagen daarna werd hij door een over-

valcommando gearresteerd en meegenomen en onderweg doodgescho-

ten. Het verzet vindt hem enkele dagen later in een droge greppel.                                                                                                                                             

Munk heeft veel geschreven en gepreekt. Ik haal een fragment aan wat 

hij schreef in die bewogen tijd over Jezus, Zijn weg en werk.                                                                                                                                                 

“Is het voldoende over een man die toen gestorven is te lezen in een 

oud boek?  Nee, dat is niet genoeg. De bijbel is op zichzelf zo dood als 

een steen. Nu ja, dat zijn alle boeken. Om te leven moeten ze worden 

gelezen. Maar de bijbel moet, om op de rechte wijze te worden gele-

zen, niet alleen met ónze geest gelezen worden, maar met de heilige 

geest. En die heilige geest is niet alleen aan het werk in die Schrift.                                                              

De kwestie is dat er ook met die heilige geest iets gebeurde toen Jezus 

verscheen. Hij is niet langer de heilige geest. Hij ís nu de Heilige Geest.                                                                  

Op een bijzondere, persoonlijke wijze neemt Hij na Jezus’ dood en op-

standing zijn plaats in de christelijke gemeente in. Wat doet Hij daar? 

Hij houdt er Jezus levend onder de mensen. Hij leeft niet alleen in de 

Evangeliën, maar Hij leeft aan het doopvont, aan de avondmaaltijd. In 

de verkondiging, in de liederen, in de gebeden. Hij leeft in de samenle-

ving, waar een mens een andere mens tot medemens wordt.  “Wees 

niet bang”, zei Jezus ooit. “Want ik ben met jullie.”  De samenleving, de 

wereld van vandaag kan ons soms in verwarring brengen. Maar het 

leven is altijd verwarrend. Maar wees niet bevreesd, wanneer het gist 

en verandert in de wereld.  Pas daar waar stilstand is, is er ernstige 

reden om beducht te zijn”, aldus Kaj Munk.                                                                  

Een goede Veertig Dagen toegewenst, en straks een gezegend Paas-

feest. 

Ds. David Stolk 
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Toelichting bij de Collectes 

 

03 MAART 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 be-

staan 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. 

 

10 MAART VRIENDEN VAN HET TWEEDE HUIS NEDERASSELT 

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

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

veilige plek nodig hebben. 

 

17 MAART KERK IN AKTIE NOODHULP 

Ethiopiërs zijn droogte  van oudsher gewend, maar door klimaatveran-

dering is het steeds vaker en langer extreem droog. Gezinnen komen in 

groter nood, water en voedselvoorraden raken op, vee sterft.  Kerk in 

Actie helpt samen met de kerk in Ethiopië 3.500 boerengezinnen zodat 

zij komend jaar voldoende voedsel en drinkwater hebben om ook in 

extreme tijden van droogte te overleven.    

 

24 MAART 40DAGENTIJD KERK IN ACTIE KINDEREN IN 

DE KNEL 

Stop kinderarbeid in India 

In de Indiase stad Nasapur verricht het overgrote deel van de 

bevolking als dagloner voor een schamel loon zwaar werk. Door 

armoede gedwongen werken ook kinderen mee. Kinderarbeid 

moet stoppen vindt Kerk in Actie. Zij werken met partnerorgani-

saties o.a. aan voorlichting, het belang van onderwijs en bege-

leiden jaarlijks meer dan 700 werkende kinderen terug naar 

school.  

 

31 MAART 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.  
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Daarom vinden wij het belangrijk om voor deze stichting te collecteren. 

Op deze manier kunnen veel meer protestantse kerken in het zuiden 

van Nederland geholpen worden. 

7 APRIL TEAR 

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

delen? Geen armoede meer en geen verspilling, iedereen gelijke kan-

sen. 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”. 

 

14 APRIL PALMPASEN SAGE GEMEENTEN 

Sage staat voor Samenwerkende Gemeenten. De kerkelijke gemeente 

Uden/Veghel, Oss, Ravenstein, Lith/Oyen, Gennep, Heeswijk-Dinther en 

Grave/Cuijk zoeken op verschillende gebieden de samenwerking. Een 

goed voorbeeld hiervan is de gezamenlijke Hemelvaartsviering. Voor de 

financiering van Sage is eenmaal per jaar in alle deelnemende gemeen-

tes de collecte tijdens de kerkdienst bestemd voor Sage. 

18 APRIL WITTE DONDERDAG (geen collecte) 

19 APRIL GOEDE VRIJDAG (geen collecte) 

21 APRIL PASEN STICHTING MENSENKINDEREN 

Mensenkinderen helpt kinderen, gezinnen, gehandicapten en bejaarden 

in Albanië, Armenië, Bulgarije en Moldavië voor wie niemand anders 

zorgt. Ze werken uitsluitend via kerken en lokale organisaties. 

De projecten zijn concreet uitvoerbaar en bieden directe hulp in het 

land zelf. Mensenkinderen stuurt geen transporten, ze kopen de goe-

deren in het land zelf. Dat is veel efficiënter en het stimuleert ook de 

lokale economie. Zo wordt uw gift als het ware dubbel besteed. 

 

28 APRIL ARTSEN ZONDER GRENZEN  

Artsen zonder Grenzen verleent medische hulp aan mensen die dit hard 

nodig hebben, maar niet krijgen. Van basiszorg (zorg waarvoor we in 

Nederland naar de huisarts kunnen gaan), specialistische zorg in een 

ziekenhuis, psychologische zorg tot acute noodhulp. Ze behandelen 

mensen in klinieken, veldhospitalen en ziekenhuizen die o.a. slachtoffer 

zijn van oorlogen, rampen en epidemieën. Zij geven hulp overal ter 

wereld. 
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Collectebonnen   

In Grave zijn collectebonnen verkrijgbaar ter waarde 

van € 0,50, € 1,25 en € 2,00 in vellen van 20 stuks 

(resp. € 10,00, € 25,00 en € 40,00) door storting  

van  het  bedrag  op  het  bankrekeningnummer van  

het College van  Beheer  van  de  Protestantse  Kerk  

in  Nederland  Gemeente  Grave, onder vermelding 

van het aantal vellen en het soort bonnen. Inlichtin-

gen over de collectebonnen bij Dhr. J. Teunissen, 

Burg. Raijmakerslaan 145, 5361KL Grave. Telefoon: 

0486-474091.  

E-mail: jan.teunissen1942@gmail.com 

 

In Cuijk zijn collectebonnen verkrijgbaar ter waarde van € 0,60, ook 

hier in vellen van 20 stuks, dus met een waarde van € 12,00. 

De bonnen zijn verkrijgbaar door een mail te sturen naar Daniëlle Kool-

haas: 

danielle.koolhaas@gmail.com 

 

 

Ingezonden INLIA 

 

Hayarpi Tamrazyan, maandenlang het gezicht van het kerkasiel en het 

kinderpardon 

 

Tussen hoop en vrees, tussen gedichten en lineaire algebra 

 

Ze fluistert nog steeds als ze de telefoon opneemt, twee dagen na het 

akkoord over het kinderpardon en één dag na het beëindigen van de 

continu-kerkdienst in de Bethelkapel. Hayarpi Tamrazyan moet er zelf 

om lachen. Maar natuurlijk is het wennen; het Armeense gezin zat ruim 

drie maanden in kerkasiel, met een viering die dag en nacht doorging.  

 

Dat was niet meer nodig, na het akkoord over het kinderpardon dat de 

regeringspartijen sloten. De zaken van honderden kinderen worden 

opnieuw beoordeeld en gedurende dat proces wordt voorlopig niet uit-

gezet. Hayarpi, haar broertje, zusje en ouders hoeven niet meer te vre-

zen voor onmiddellijke uitzetting. 

 

En dus is er geen viering meer, geen voortdurende aanloop meer van 

pers uit binnen- en buitenland, van mensen die komen steunen, van 

politici en beleidsmakers die zich op de hoogte komen stellen, van 

mensen die achter de schermen hard aan een oplossing werken.  

mailto:jan.teunissen1942@gmail.com
mailto:danielle.koolhaas@gmail.com
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Ineens is de drukte voorbij. Voor het eerst in maanden kan ze naar 

buiten. Het eerste blokje maken met een vriendin. Gek hoor, buiten 

zijn. 

 

Twee weken later zit het gezin niet meer in de Bethelkapel maar in ge-

zinsopvang locatie Gilze-Rijen van het COA. Een handige plek, omdat 

Hayarpi van hieruit op en neer kan naar de universiteit van Tilburg. Ze 

studeert daar econometrie. Maar niet een bijzonder fijne plek: Gilze-

Rijen is een van de vier locaties waar gezinnen zitten in afwachting van 

uitzetting.  

 

Daar heerst ook nu veel gespannenheid. Wie zal kinderpardon krijgen 

en wie niet? Hayarpi probeert anderen te helpen bij het invullen van de 

formulieren. “Maar niemand kan mij de regeling precies uitleggen. De 

DT&V, het COA, Kamerleden: iedereen beweert weer net iets anders.” 

De onzekerheid zal nog een poos voortduren - naar verwachting zullen 

pas eind dit jaar alle aanvragen beoordeeld zijn.   

 

“Het is wel fijn om terug te zijn in Brabant”, zegt Hayarpi plots, zoe-

kend naar een positief geluid. Want ze wil laten merken hoe dankbaar 

ze is dat de kerkelijke gemeenschap het gezin heeft omarmd. Hoe 

dankbaar ze is voor alle steun. Niet voor niets staat op haar social me-

dia profiel die foto van symbolisch leeggelaten stoelen bij een Kerstvie-

ring. (Honderden kerken gaven gehoor aan de oproep van INLIA om 

met de lege stoelen hun betrokkenheid te tonen bij alle kinderen die 

met uitzetting werden bedreigd.) 

 

Hayarpi voelt dus grote dankbaarheid. En verheugt zich in Gods liefde – 

dat blijkt uit de gedichten die ze schreef in de Bethelkapel. Deze ge-

dichten worden binnenkort uitgegeven in de bundel Aards Verdriet & 

Hemelse Vreugde. Ze kijkt uit naar de boekpresentatie, in de Bethelka-

pel natuurlijk. 

 

Neemt niet weg dat ook zij in onzekerheid verkeert. Krijgt het gezin nu 

echt een vergunning? Ze gelooft het pas als ze het papiertje in handen 

heeft. Het is nog even doorbijten… 

 

KADERTJE BIJ ARTIKEL 

Hayarpi Tamrazyan is een van de sprekers op de jaarlijkse inspiratie- 

en expertisedag van INLIA, op 6 april aanstaande in de Johanneskerk in 

Amersfoort. U kunt u nu alvast aanmelden via het mailadres 

krp@inlia.nl. Binnenkort ontvangt u meer informatie over het pro-

gramma. Houd de datum vrij! Hayarpi zal deze dag ook haar dichtbun-

del Aards Verdriet & Hemelse Vreugde signeren. 
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Op de koffie 

 

Komt u op de koffie bij Cantate Deo en het Smitskoor? Op zondag 10 

maart om 12.15 uur bent u van harte welkom bij het koffieconcert van 

beide koren. In de sfeervolle ambiance van de Bagijnenkerk kunt u een 

heel divers repertoire verwachten van kerkelijke en wereldlijke muziek-

stukken. Het Smitskoor uit Reek staat onder leiding van de Graafse 

pastoor René Aarden. Het koor zingt een aantal prachtige liederen van 

Rossini en Perosi. Het Graafse koor Cantate Deo staat onder leiding van 

Uschi Krawczyk. Cantate Deo zal liederen ten gehore brengen als ‘Die 

Launige Forelle’, in diverse variaties. Maar ook de romantische liederen 

‘One hand’ en ‘Somewhere’ uit de musical West Side Story zullen de 

revue passeren. Organiste Anneke Mols zal een muzikaal intermezzo op 

het monumentale Titsorgel verzorgen. Kortom een koffieconcert dat u 

een uur ontspanning en genieten brengt. Met een kop koffie of thee en 

iets lekkers neemt u plaats in de kerk en laat u meevoeren op de war-

me klanken van twee koren en een orgel. Entree is gratis. Voor de be-

strijding van de kosten zal aan de uitgang een deurcollecte worden ge-

houden. 

Zondag 10 maart, 12.15 uur Koffieconcert Bagijnenkerk, Bagijnenstraat 

1 te Grave. 

 

 
Deze aflevering is geheel gericht op activiteiten. Dit betreft Inspire Bi-

blejournaling een workshop waarin je je bijbel voorziet van creatieve 

uitbeeldingen van de tekst. Vervolgens een studieleesplan met een ver-

dieping in het boek Jesaja en tot slot de uitdaging: in één jaar de gehe-

le bijbel doorlezen.   

 

1. Inspire biblejournaling inspireert bijbellezers 

In het najaar van 2018 organiseerde het Nederlands Bijbelgenootschap 

een serie workshops Biblejournaling op diverse plaatsen in het land. 

Vanwege het grote succes staan voor het nieuwe jaar opnieuw een 

workshop gepland: in Eindhoven. 

Biblejournalen 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 verbeelden.  
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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 wa-

tercolor genoemd), aquarelpotlood, 

kleurpotlood, fineliners en Gelatos. 

Alle benodigde materialen zijn aanwe-

zig. 

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. In de Inspire 

Bible staan al 400 geïllustreerde bijbelteksten in het Engels. Die kun je 

inkleuren, maar je kunt zelf ook nieuwe illustraties maken. 

 

Workshopleider 

De workshop in Eindhoven door Hennie Jochems. Ze heeft ruime erva-

ring in het biblejournalen. 

 

Informatie 

 Eindhoven- Zaterdag 16 maart (14.00 tot 16.00), Maranatha-

kerk Eindhoven, Venstraat 30, Workshopleider: Hennie Jochems 

Kosten voor de 2-urige workshop (inclusief bijbel): € 55,-. Je kunt kie-

zen uit de Inspire Bijbel of de nieuwste editie van de Schrijfbijbel (bon-

ded leather). Heb je al een bijbel, dan kun je ook komen en kost de 

workshop € 40,-. De bijbel nemen we voor je mee naar de workshop. 

 

Meld je nu aan 

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

inspire-bible-journaling/  

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

20 personen. 

 

2. Studieleesplan ‘Verdiep je in Jesaja’ 

Troostend, confronterend, dreigend én hoopvol – Jesaja is een bijbel-

boek van uitersten. De boodschap van deze profeet drukte een stempel 

op de Bijbel en spreekt nog steeds tot de verbeelding. Wie dit boek 

beter wil begrijpen, kan zich intekenen op een digitaal leesplan van het 

NBG. 

Verdiep je in Jesaja is het eerste studieleesplan dat het NBG uitbrengt. 

Het voornemen is om meer van die verdiepende leesroosters te maken.  

‘In een studieleesplan geven én vragen we meer dan in onze andere 

leesroosters’, zegt NBG-bijbelwetenschapper Anne-Mareike Schol-

Wetter. 

https://www.bijbelgenootschap.nl/kom-naar-workshop-inspire-bible-journaling/
https://www.bijbelgenootschap.nl/kom-naar-workshop-inspire-bible-journaling/
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 ‘ Lezers die de diepte in willen, krijgen in een studieleesplan veel in-

formatie over de historische achtergrond van een tekst. Ook ontdekken 

ze welke rol het bestudeerde bijbelgedeelte speelt binnen het grotere 

verband van de Bijbel.’ 

 

Verdieping 

Wie meedoet met ‘Verdiep je in Jesaja’, leest 

in 21 dagen bekende en minder bekende tek-

sten uit dit boek. Het leesplan geeft je elke 

dag veel informatie over de tijd waarin Jesaja 

optrad en zijn boek ontstond. Achtergronden 

en tekstkenmerken worden belicht en ver-

wante bijbelteksten worden aangewezen. Be-

langrijke begrippen krijgen een toelichting in 

kaderteksten. Illustraties ondersteunen de 

rode draad van het gelezen gedeelte en het bijbelboek als geheel. 

 

Van lezen naar leven 

Het leesplan geeft dus veel informatie, maar vraagt ook wat van de 

lezers. Elke dag krijgen ze enkele vragen mee: studievragen om een 

nog dieper inzicht te krijgen in de tekst, en toepassingsvragen, die hel-

pen om de brug te slaan van Jesaja naar hun eigen leven. 

 

Aanmelding voor het leesplan: www.debijbel.nl/jesaja . 

 

3. Uitdaging: in één jaar de hele Bijbel lezen 

Veel mensen willen graag de Bijbel van kaft tot kaft lezen, maar weten 

niet waar ze moeten beginnen of vinden het een uitdaging om het lezen 

vol te houden. Bijbel in een jaar biedt uitkomst. Dat is een complete 

bijbel in de Nieuwe Bijbelvertaling, maar dan opgedeeld in 365 stukken, 

aantrekkelijk en overzichtelijk vormgegeven. 

 

Hierbij enkele tips om de uitdaging aan te gaan:  

 

a) Kies een vast moment 

Probeer elke dag op een vast moment uit de Bijbel te lezen. Bij-

voorbeeld voor het slapengaan, of sta elke dag een half uur eerder 

op om je dag te beginnen met bijbellezen. Of verdeel het over de 

dag en lees steeds een stuk na elke maaltijd. 

 

b) In de buurt 

Het helpt als je de Bijbel letterlijk in de buurt houdt. Leg hem dus 

op een plek waar je hem goed ziet. 

 

http://www.debijbel.nl/jesaja
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c) Kies een bijleesdag 

Gebruik één dag in de week waarop je meer vrije tijd hebt om bij te 

lezen als je achterloopt. Op die manier ga je nooit te veel achterlo-

pen als je even een dag geen tijd had. 

 

d) Vertel het anderen  

Vertel aan andere mensen dat je bezig bent om de Bijbel in één jaar 

te lezen. Zo kunnen zij je houden aan je goede voornemen. En mis-

schien willen ze wel meedoen! Deel met elkaar hoe het gaat. Je 

kunt je ook aanmelden bij de Facebookgroep van het NBG. Daar 

geven we je elke week nieuwe tips of achtergrondinformatie bij ver-

schillende teksten. 

 

e) Lees hardop 

Probeer af en toe hardop te lezen. Dat is een bijzondere manier om 

de Bijbel echt te laten klinken. 

 

f) Schrijf mee 

Maak aantekeningen terwijl je leest. Dat kan door uitroeptekens te 

zetten bij wat je mooi vindt, en vraagtekens waar je vragen bij 

hebt. Of koop een mooi boekje, en schrijf elke dag op wat je opvalt 

en wat de tekst met je doet. Zo maak je je eigen bijbeldagboek! 

 

g) Ga eens naar debijbel.nl 

Hier kun je verschillende vertalingen met elkaar vergelijken.  

 

h) Laat je niet uit het veld slaan 

Soms is het gewoon even zwaar om het vol te houden. Misschien 

spreken de teksten je niet zo aan. Of ben je erg druk en is het 

moeilijk om je te concentreren. Wees dan niet te streng voor jezelf! 

Misschien zegt een bijbeltekst je nu niets. Soms komt dat later wel, 

als je meer verbanden met andere teksten gaat ontdekken. En ook 

als dat niet gebeurt is dat niet erg! Focus vooral op teksten die je 

wel raken.                                   

 

 

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap  
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Informatie van en voor Grave 
 

Bloemengroet 

13 januari mevr. Coby Blomsma 

20 januari mevr. Willems, Mill 

27 januari dhr. Evert Vos 

10 februari dhr. Goos Lam 

17 februari fam. Ton van Brussel 

 

Ledenadministratie 

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

 

Ingeschreven als voorkeurslid: 

Per 27-12-2018: Familie Lieverdink, Nijmegen 

 

Ingekomen 

17-12-2018: Mevr. M. Grotens - Vos 

 

Met vriendelijke groeten, Janny Ramp  

 

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

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

 

Bedankje 

 

Beste mensen 

Het is al weer even geleden ,maar op 4 januari 

jl , direct na thuiskomst van een weekje Sevil-

la werden wij blij verrast door een prachtig 

boeket bloemen van de kerk ter gelegenheid 

van ons 50 jarig huwelijk op 31 december 

2018. Bij deze willen wij, beter laat dan nooit, 

de PKN gemeente Grave alsnog hartelijk  

bedanken. 

Wij hadden het liever stil gehouden, maar het 

was toch leuk thuiskomen zo! 

 

Met vriendelijke groet 

Hans en Petra Nederbragt 

 

mailto:ramp.janny@gmail.com
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Lief en Leed 

 

Beste vrienden en familie van Ton van Dijk, 

  

Ineens gaat het dan snel! Vandaag 18 februari  is Ton verhuisd naar 

Keyserinnedael van de Zorgboog in Helmond. Een revalidatieafdeling 

voor ouderen. Wij verwachten dat daar specifieker gewerkt zal gaan 

worden aan cognitieve revalidatie. Ze gaan vooral kijken wat hij kan 

(en dat is best veel), waar hij ondersteuning bij nodig heeft, en waar 

hij daarna kan gaan wonen. En welke zorg er dan nog nodig is. Zijn 

wens is thuis in Grave, dus dat is nu zijn perspectief.   

De eerste indrukken van zijn toekomstige leefomgeving zijn positief. 

Zowel voor Ton, als voor Natasha, die er vandaag ook bij was. Er hangt 

een vriendelijke en open sfeer, er zijn beschutte plekjes en een binnen-

tuin, er worden sociale activiteiten georganiseerd zoals dansavonden. A 

la het Pallazo! Hoe leuk is dat! Volgende week Carnaval, ook 

daar,  maar dat weet hij nog niet.. J. 

Maar vooral de bejegening lijkt heel anders, vriendelijk en respectvol.  

  

We hopen dat Ton, die, de laatste weken, zijn rust en ritme beter aan 

het vinden is,  deze verhuizing goed kan doorstaan en daar even wil 

blijven. Hij zal zijn mooie lichte kamer zeker benutten voor ontspanning 

en herstel. Zijn mindset is momenteel positief. Hij is gemotiveerd om 

aan zijn herstel te werken. Hij gaat echt met stappen vooruit. Dit er-

vaart hijzelf ook zo en dat houdt hem op de been. Er is dus veel ten 

goede gekeerd de laatste maand. Wij zijn daar uiteraard heel blij mee 

en opgelucht over. 

  

Voor degene die op bezoek gaan of hem post willen sturen: 

 Verpleeghuis Keyserinnedael 

Afdeling Geriatrische Revalidatie 

Groepswoning G, kamer 3 

Kanaaldijk N.O. 70,  

5701 SB Helmond 

 

Voor degene die bezoek hebben afgesproken kan dat nu gewoon door-

gang vinden. Over een paar dagen hebben we meer informatie over 

zijn revalidatieprogramma. In samenhang met dat programma kunnen 

we meer vertellen over zijn bezoekmomenten. Want in principe zijn er 

geen bezoektijden, behalve uitdrukkelijk NIET tijdens de ochtend op-

start, de lunch en de avondmaaltijd.  
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Wij vragen jullie, mede namens het personeel en Ton, om deze tijden 

als ook zijn therapieonderdelen te respecteren omdat die structuur ge-

ven aan de dag. En daarmee zijn houvast. 

Maar laat gewoon aan Anoushka (avandijk9@gmail.com) weten als je 

plannen hebt.  

Als je op bezoek komt hoef je niet daar binnen te blijven en kun je ge-

rust met Ton naar buiten een wandelingetje maken. 

  

De groepswoning (G) vind je op de eerste verdieping, waar je met de 

lift naar toe kunt. 

Je hoeft je niet te melden bij het restaurant bij de ingang, maar daar 

kunnen ze je wel de weg wijzen.  

Parkeren is echt wel een probleempje. Niet voor mensen met een min-

der validen kaart, dat kan bij de ingang links. 

Voor alle anderen: soms is er een plekje rond het gebouw, maar anders 

kun je beter op het parkeerterrein van de Albert Heijn gaan staan. Dat 

is ernaast en een paar minuten lopen. Je mag daar de eerste twee uur 

gratis staan. Op zondag mag je ook bij de ingang op de plekken van de 

zorgwinkel staan, als die leeg zijn.  

  

Tot zover,  

Hartelijke groet,  

Natasha, Anoushka, Michael 

  

Ps: hij heeft alle post (vele vele brieven en kaarten ) zeer gewaardeerd, 

dat heeft hem goed gedaan. Hij is een poos geleden begonnen met ie-

dereen te bedanken, maar hij laat nu weten dat hem dat nu niet hele-

maal lukt om iedereen te bedanken. Omdat het ook inspannend is. 

 

 
Verslag gemeenteavond 29 januari 2019 

Opening 

De voorzitter van de kerkenraad, Joop Nohl,  heet iedereen van harte 

welkom.  

Scriba Jenneke van Dongen noemt de namen van de diverse gemeente-

leden, die zich hebben afgemeld. Vervolgens opent Ton van Brussel de 

gemeenteavond met het lezen van een stukje uit de eerste brief aan de 

Korinthiers. Aansluitend spreekt hij een kort gebed uit. 

 

Financiën 

Aan de hand van een powerpointpresentatie licht Joop Nohl de agenda-

punten toe. Zo passeren privacy wetgeving en financiën de revue. Bij 

dit laatste punt meldt Joop dat de kerk op dit moment vier  

mailto:avandijk9@gmail.com
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bankrekeningen heeft. In verband met de bankkosten worden twee 

hiervan opgezegd. Bij financiën wordt, evenals bij de diaconie al volop 

samengewerkt met Cuijk. De jaarrekening van 2018 van Grave laat 

naar verwachting een licht negatief resultaat zien. Behalve de actie 

kerkbalans zijn de verhuur van het gebouw en de advertenties in Ge-

meenteleven mooie bronnen van inkomsten. Daar kwam afgelopen jaar 

ook nog de opbrengst van de Fancy Fair bij. 

 

Onderhoud kerkgebouw 

Wat onderhoud aan de kerk betreft is er vorig jaar een aanvraag voor 

subsidie (de zogenaamde Sim subsidie) gedaan. Doordat de man, die 

deze aanvraag voor ons verzorgde, zijn werk niet naar behoren deed, is 

onze subsidieaanvraag afgewezen. Deze man is in dienst van de stich-

ting Behoud Kerkelijke gebouwen. Een brief van het college van kerk-

rentmeesters aan de betreffende man en de stichting resulteerde in een 

gesprek met het bestuur van de stichting. Uitkomst hiervan is dat de 

rekening voor de aanvraag niet betaald hoeft te worden en dat de sub-

sidieaanvraag dit jaar kosteloos voor ons verzorgd zal worden. 

 

Beheer kerkgebouw 

Hierna vertelt Jenneke van Dongen iets over het beheer van het kerk-

gebouw. Zij vormt, samen met José Vermeer, Arend van Rhijn, Roeland 

Hoffmann en Janny Ramp, de beheergroep. De inkomsten van verhuur 

nemen nog steeds toe, onder meer dankzij een aantal vaste huurders. 

Verder zijn er wat meer vrijwilligers, die aanwezig kunnen zijn tijdens 

de verhuur, waardoor de taken beter verdeeld zijn. 

 

Werving predikant 

Een volgend punt op de agenda is de werving van een predikant. Ton 

van Brussel zal eind april vertrekken en in Cuijk loopt het jaarcontract 

van David Stolk in augustus af. De kerkenraden van Grave en Cuijk 

opteren voor een interim predikant, die een duidelijke opdracht krijgt. 

Randvoorwaarden voor deze interim predikant worden deze week opge-

steld. Vervolgens zal via het mobiliteitsbureau van de landelijke PKN 

gezocht worden naar een predikant, die hieraan kan voldoen. Het gaat 

dan om een predikantsplaats van 50%. De belangrijkste opdracht van 

de interim predikant zal de samenvoeging van de beide gemeenten in 

al haar facetten zijn. In de interim periode zal ook de beroeping van 

een nieuwe predikant in gang gezet worden. 

Wim Hogervorst vraagt of de interim predikant ook de nieuwe predikant 

kan worden.  

Dat is niet het geval. De predikanten, die vanuit het mobiliteitsbureau 

als interim werken, ronden een bepaalde taak af en kunnen niet als 

vaste predikant beroepen worden. 
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Wim Hogervorst: wat zijn de randvoorwaarden waaraan de interim 

moet voldoen? 

Die zijn op dit moment nog niet bekend, worden deze week opgesteld. 

Wim Hogervorst vraagt om in ieder geval ‘communicatief vaardig’ op te 

nemen in de randvoorwaarden. 

 

Samenvoeging met Cuijk  

Joop vertelt over de samenvoeging met Cuijk: de beide kerkenraden 

hebben ondersteuning  gekregen van Rob Kampstra, adviseur van de 

classis, en classispredikant Marco van Luijk en Albert Rozema, lid van 

de classis, helpen bij het samenvoegingsproces. Ook meldt Joop dat de 

kerkenraden nog zoekende zijn wat de precieze vorm van de samen-

voeging zal zijn en dat dat niet perse één kerkenraad moet zijn. 

Wim van de Bult: dan is het toch geen fusie? Er moet toch wel één ker-

kenraad komen? 

Joop: We vergaderen als kerkenraden regelmatig samen en hebben en 

zoeken op alle mogelijke vlakken samenwerking. 

Liesbeth van Rhijn geeft aan wel te begrijpen dat niet elk kerkenraads-

lid lid wil zijn van één kerkenraad van Grave/Cuijk. 

Jan Ramp: voorlopig houdt iedere kerk een bepaalde mate van zelf-

standigheid. Daar is niks mis mee. 

Ankie Smids: Je moet het misschien meer zien als twee wijkgemeenten 

in een stad.  

Gerrie Dijkink: Grave en Cuijk hebben ieder andere gewoontes. Een 

interim kan daar op een goede manier mee aan de slag gaan. 

Rieky Hoefman: jullie zitten op de goede weg. Laten we niet vergeten 

dat er alleen met vrijwilligers gewerkt wordt. 

Wim Hogervorst: zijn er in de stuurgroep nog veel punten, die als hob-

bels behandeld moeten worden? Nee, dat is niet het geval. 

 

Pastoraat 

Ton van Brussel vertelt het een en ander over het pastoraat in de ge-

vangenis. De drie belangrijkste poten hiervan zijn: kerkdiensten, 

groepsgesprekken en individuele gesprekken. 

In het verleden waren er vrijwilligers, die de kerkdiensten bijwoonden. 

Na de kerkdienst konden zij met gedetineerden praten. Zij waren een 

wezenlijke onderdeel van het pastoraat in de gevangenis. Ton doet een 

oproep, ook namens Harma Zuidersma, de huidige predikant van de 

gevangenis, om als vrijwilliger de kerkdiensten bij te wonen en ge-

sprekken met gedetineerden te voeren. Er zijn elke zondag twee dien-

sten:  van 9.00 – 10.00 uur en van 10.45 – 11.45 uur. Als er een pool 

gevormd kan worden, zijn mensen niet zo vaak aan de beurt. 

Gevraagd wordt of Harma Zuidersma een keer kan voorgaan in een 

kerkdienst, zodat de gemeente haar kan leren kennen.  
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Harma zal binnenkort een diaconie- en een kerkenraadsvergadering 

bijwonen en er zal geïnformeerd worden of ze een preekbeurt wil ver-

vullen. 

 

Afscheid Ton van Brussel 

Op verzoek van Wim van de Bult wordt kort iets verteld over het af-

scheid van Ton van Brussel, dat op 28 april plaatsvindt. Meer hierover 

vindt u elders in dit Gemeenteleven. 

 

Spel 

Na de pauze worden tafelgesprekken gevoerd aan de hand van spel-

kaarten. Dit leidt tot boeiende gesprekken. 

 

Rondvraag 

Voordat de avond afgesloten wordt is er nog gelegenheid gebruik te 

maken van de rondvraag. 

Wim van de Bult: waarom staan de kerkberichten niet in de Arena? 

De berichten zijn regelmatig ingestuurd, maar worden niet geplaatst. 

Wel worden ze elke week in de Graafsche Courant geplaatst. 

Wim van de Bult: is het wel voldoende bekend dat de kerk gehuurd kan 

worden? 

Ja, gezien de bezettingsgraad en de regelmatig verzoeken via de websi-

te www.bagijnenkerk.nl is dit voldoende bekend. 

Gerrie Dijkink merkt nog op dat het tafelgesprekken-spel erg goed en 

leuk was.  

Wim van de Bult: houdt Ton zich beschikbaar voor preekbeurten na zijn 

emeritaat? 

Ja, er zijn zelfs al preekbeurten ingevuld voor volgend jaar. 

Afsluiting 

Ton sluit deze prettige gemeenteavond af met  het lezen van ‘Geen 

ander’ uit de bundel ‘Kom bevrijden, 150 gebeden’ van Huub Ooster-

huis. 

 

 
Passage 

 

De eerste activiteiten van Passage in 2019 hebben inmiddels weer 

plaatsgevonden. 

Na de gezellige Nieuwjaarsreceptie met traditioneel oliebollen was er 21 

januari de jaarvergadering. 

Er werd teruggeblikt op het jaar 2018 in het secretarieel en financieel 

verslag, en ook in het jaarboek met o.a. foto’s van wat we hebben ge-

daan. 

http://www.bagijnenkerk.nl/
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 In deze bijeenkomst hebben we ook afscheid genomen van Toos v.d. 

Grijp als bestuurslid, nadat ze deze functie 8 jaar heeft vervuld. Ze 

kreeg welgemeende dankwoorden van de voorzitter. We gaan Toos o.a. 

missen omdat ze in ‘Gemeenteleven’ over het wel en wee van de ver-

eniging berichtte. Het zou fijn zijn als zich een opvolgster meldt als 6e 

bestuurslid. 

Verder werd het jaarprogramma uitgedeeld, waar ieder weer erg be-

nieuwd naar was. 

Donderdag 7 februari kwam mw. Yvonne van Dijk ons tijdens de koffie-

ochtend vertellen over het Stoofhuis, dat nu bijna twee jaar draait als 

een verzorgingshuis dat het midden houdt tussen de thuissituatie met 

de nodige zorg, en een verpleeghuis. De overkoepelende organisatie is 

‘Dagelijks Leven’. Yvonne toonde zich een bezielde manager met hart 

voor haar ‘gezin’, zoals ze het ziet. Wel een groot gezin: 21 personen 

vinden er huisvesting. Duidelijk werd voor wie het huis is bedoeld, wat 

er zoal gebeurt en waar vrijwilligers zich voor kunnen melden.  

Al even bevlogen was Gerrie Kat, majoor bij het Leger des Heils. Zij 

was 18 februari in ons midden om haar verhaal te doen over alles waar 

het Leger zich mee bezig houdt in Gelderland. Dat zijn heel diverse za-

ken: in Nijmegen gaat het vooral om opvang van verslaafden, op ande-

re plekken proberen ze zwerfjongeren weer op de rit te krijgen of hou-

den ze zich bezig met reclassering. Ook aan pleegzorg wordt gedaan en 

aan begeleiding van tienermoeders als deze niemand anders hebben. 

In ontwikkelingslanden wordt zendingswerk gedaan. Zelfvoorziening 

wordt daarbij gestimuleerd en daarvoor worden bijv. kippen geschon-

ken, een geit of soms een koe. 

In Rozendaal werkt Gerrie zelf in Hospice Rozenheuvel. God schenkt 

ons zijn overvloedige liefde en wij mogen die verder uitdelen, is de ge-

dachte achter het werk van het Leger, en de motivatie van Gerrie. In 

het Hospice voegen ze geen dagen toe aan het leven, maar leven aan 

de dagen, stelde de majoor. Ze gaf een aantal mooie voorbeelden van 

wonderlijke en ontroerende gebeurtenissen die ze meemaakte. 

We verheugen ons weer op de komende koffieochtenden en ledenavon-

den: 18 maart zal Ina van der Beek vertellen over haar schrijverschap 

en 15 april horen we van Jan Timmermans over de geschiedenis van de 

joodse gemeenschap in Grave. 

U leest het: Vrouwenvereniging Passage heeft in het programma een 

breed aanbod aan interessante onderwerpen. Als u wilt, kunt u erbij 

zijn, misschien eerst eens om te zien hoe het bevalt. Ook als er een 

keer een thema is wat uw bijzondere belangstelling heeft, bent u van 

harte welkom. Neem gerust contact op met Lies van den Dool, tel. 024 

2000149. 
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Actie Kerkbalans 

 

In januari gingen de contactpersonen weer op pad om de enveloppen 

voor de actie kerkbalans af te geven en ze later weer op te halen. Soms 

moesten ze vaker naar hetzelfde adres in weer en wind. Bedankt voor 

de inzet en ook een woord van dank aan de mensen, die ervoor zorg-

den dat alle enveloppen klaarlagen voor de contactpersonen. 

Het resultaat van deze inspanningen: € 23.730. Een fors bedrag maar 

niet genoeg om dit jaar in de groene cijfers terecht te komen. Vorig 

jaar was de opbrengst van de actie Kerkbalans € 26.600. Op de ge-

meenteavond heb ik aangegeven dat we iets aan het interen zijn. Nu 

blijkt het toch meer te zijn dan verwacht. Ik heb de uitgaven en de in-

komsten weergegeven op een weegschaal/balans. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondanks dit feit dank aan de gulle gevers (en dat zijn er velen). Mis-

schien denkt u, na het zien van deze weegschaal: ‘Wellicht kan ik dit 

jaar toch nog wat extra’s missen…’ 

 

Joop Nohl 

voorzitter college van kerkrentmeesters 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

1. Pastoraat 

2. Onderhoud 
kerkgebouw 

1. Aktie Kerkba-

lans 

2. Verhuur kerk-

gebouw 
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Informatie van en voor Cuijk 
 

 

 

De kerkenraad Cuijk wil iedereen van harte uitnodigen voor de ge-

meenteochtend op: 

 

zondag 10 maart 2019 

 

De gemeenteochtend vindt plaats aansluitend aan de zondagse dienst 

in “De Herberg”. 

 

Tijdens de gemeenteochtend wil de kerkenraad u bijpraten over de sa-

menvoeging met Grave, de situatie met de predikanten in beide ge-

meenten, etcetera. 

Als er andere zaken zijn, waarvan u vindt dat deze besproken moet 

worden, dan kunt u deze doorgeven aan Kees Kalkman. 

 

namens de kerkenraad Cuijk, 

Kees Kalkman (0485 – 31 52 53) 

 

 

 

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

Cuijk en omstreken. 

 

De contactpersonen zijn van harte uitgenodigd voor de jaarlijkse 

contactpersonenavond op maandagavond 25 maart om 8 uur in de 

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

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

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

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

 

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

en Aly van Burik. 
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PASTORAAT CUIJK 

 

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 achterzijde kerkblad) 

 

 

Bloemengroet 

 

In de afgelopen maanden gingen de zondagse 

bloemen vanuit de kerkdienst naar:  

*zondag 6 januari 2019, met een hartelijke groet 

en als dank voor haar inzet voor onze gemeente 

naar Mw. Horst te Cuijk 

*zondag 13 januari 2019, met een hartelijke groet 

en als dank voor haar inzet voor onze gemeente 

naar Mw. Huigen te Cuijk 

*zondag 27 januari 2019, met een hartelijke groet en beterschap fam. 

Bus te Cuijk 

*dinsdag 3 februari 2019, met een hartelijke groet en beterschap naar 

mw. Schregardus te Cuijk. 

*zondag 10 februari 2019, met een hartelijke groet en felicitaties naar 

Reza Faraji 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  

 

 

Lief en Leed 

Bemoediging                                                                                                                                        

Een hartelijke groet en een woord van bemoediging, troost en hoop 

voor zieken in ons midden, voor mensen die lijden, mensen die een 

moeilijke tijd door maken.                                                                                                          

Denken we aan het Bijbelwoord: “Nochtans onze ziekten heeft Hij op 

zich genomen en onze smarten heeft Hij gedragen.” 
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Overleden                                                                                                                                                          

Wij gedenken in eerbied en betrokkenheid het overlijden van Caroline 

(Corrie) Leisiwal-Tuatanasy, geboren op 23 juli 1938 te Magelang, 

overleden op woensdag 16 januari 2019 in het Maasziekenhuis te Beu-

gen.                                                                                                                                                                      

De laatste jaren waren niet gemakkelijk voor haar, haar gezondheid liet 

veel  te wensen over. Zij was een hartelijk en meelevend iemand, met 

veel aandacht voor anderen. De uitvaartdienst vond plaats in de onze 

Protestantse kerk op donderdag 24 januari jl. , waarna de begrafenis 

volgde op begraafplaats Hanshof.                                                                                   

De dienst werd geleid door ds. Manuputty.                                                                                                                                 

Wij wensen de achterblijvende familieleden troost en kracht toe bij dit 

verlies. 

 

Terugblik Doopviering 

Het was een fijne dienst op 10 februari toen wij Reza Faraji mochten 

dopen en hij zijn geloof mocht belijden.                                                                                                                                                                          

Wij wensen hem veel zegen toe, samen met zijn vrouw Hona en hun 

dochtertje Darya.  

 

Huwelijksjubileum 

De heer en mevrouw Lassche-van Westhreenen zijn op 15 april a.s. 

vijfentwintig jaar getrouwd. Wij wensen hen samen met hun kinderen 

en familie een heel fijne en gezegende dag toe.  

 

Tenslotte 

U allen een heel goede tijd toegewenst en straks een vrolijk Paasfeest.                                                                                      

“Ach , vraag me toch naar de opstanding , ach houd niet op er mij naar 

te vragen.”  

                                                              Dorothee Sölle in 1980 

 

Met een hartelijke groet aan u allemaal.  

Ds. David Stolk 
Bedankje 

Na een jaar behandeld te zijn geweest tegen borstkanker voel ik mij 

weer gezond. 

Daarmee komt een dankbaar gevoel jegens alle mensen, die met en 

voor mij hebben gebeden, kaarsjes aangestoken, mooie kaarten ge-

schreven en al die mooie bloemetjes die ik van hun gekregen heb. 

Erg bedankt iedereen. 

 

Coby Mijdam 

Cuijk 
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Leesrooster  

10 maart 1e van de 40 dagen 

  Deuteronomium 5,6-21 

  Psalm 81 

  Romeinen 10,8-13 

  Lucas 4,1-13 

 

17 maart 2e van de 40 dagen 

  Exodus 34,27-35 

  Psalm 27,7-14 

  1 Korintiërs 13,1-13 

  Lucas 9,28-36 

 

24 maart 3e van de 40 dagen 

  Exodus 6,2-8 

  Psalm 103,1-7 

  Romeinen 5,1-11 

  Lucas 13,1-9 

 

31 maart 4e van de 40 dagen 

  2 Kronieken 36,14-23 

  Psalm 34,1-11 

  2 Korintiërs 5,14-21 

  Lucas 15,11-32 

 

7 april  5e van de 40 dagen 

  Jesaja 58,7-10 

  Psalm 126 

  Filippenzen 3,7-14 

  Lucas 20,9-19 

 

14 april 6e van de 40 dagen 

  Lucas 19,(28)29-40 

Psalm 118,1-2.19-29 

  Jesaja 50,4-7 

(Jesaja 52,12-53,12) 

  Psalm 73,13-20 

  Filippenzen 2,5-11 

  Psalm 22,1-22 

  Lucas 22,1-23,56 

 

18 april Witte Donderdag 

  Exodus 12,(1)15-20 

  Psalm 81 
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1 Korintiërs 11,23-32 

Johannes 13,1-15 

(Johannes 14,15-31 of Matteüs 26,30-46a) 

 

19 april Goede Vrijdag 

Exodus 12,(1)21-28 

  Hosea 6,1-6 

  Psalm 22 

  Hebreeën 9,11-15 

  Johannes 18,1-19,42 

   

20 april Paasnacht 

  Genesis 1,1-2,3 

  Psalm 33,6-9 

  Genesis 22,1-18 

  Psalm 16,5-11 

  Exodus 14,15-15,1a 

  Exodus 15,1b-3 

  Jesaja 54,4-14 

  Psalm 30,2-6 

  Jesaja 55,1-11 

  Jesaja 12,1-6 

  Ezechiël 36,24-28 

  Psalm 51,9-15 

  Sefanja 3,12-20 

  Psalm 126 

  Psalm 42,2-6 

  Romeinen 6,3-4 

  Kolossenzen 3,1-4 

  Lucas 24,1-10(11) 

 

21 april 1e van Pasen 

  Jesaja 51,9-11 

  Psalm 118,15-24 

  Kolossenzen 3,1-4 

  Johannes 20,1-18 

 

28 april 2e van Pasen 

  Genesis 28,10-22 

  Psalm 111 

  Openbaring 1,12b-20 

Lucas 24,13-3 
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Agenda Grave -Cuijk 

 

Maart 2019 

07 maart  Koffieochtend Passage, Grave 

04 maart  Oecumenische gespreksgroep, Grave 

10 maart  Koffieconcert Cantate Deo en Smitskoor, Grave 

18 maart  Passage, Grave 

28 maart  Samen aan tafel, Grave 

 

April 2019 

01 april  Koffieochtend Passage, Grave 

02 april  Lezing Christenen voor Israël,  

Bagijnhof, Grave, aanvang 20.00 uur 

25 april  Samen aan tafel, Grave 
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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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Het mooie
bewaren.
En delen wat telt en wat blijft.

Onvergetelijk.

Je vindt ons aan de Hollesteeg in Boxmeer, op Zevenhutten in 
Cuijk en aan de Kleermakersgroes in Gennep. Dag en nacht 
bereikbaar via: 0485 52 11 11  of   info@schrijen.com. 
Kijk voor meer informatie op: schrijen.com.
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