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Biologische groente- en fruit-
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Openingstijden Boerderijwinkel:  
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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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Kerkdiensten Cuijk 

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

Bijzonderheid : Afscheidsdienst ds. van Brussel 

mmv   : Koor Cantate Deo 

Locatie  : Bagijnenstraat 1, Grave 

Collecte  : Artsen zonder Grenzen 

Organist  : Dhr. P. van der Woude 

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  : Steunfonds van het zuiden 

Organist  : Dhr. H. Stoffels 

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

 

19-05-2019  : Ds. H. van Tilburg, Den Bosch 

Locatie  : Bagijnenstraat 1, Grave 

Collecte  : Pastoraal Centrum De Herberg Oosterbeek 

Organist  : Mw. G. Westervelt 

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

 

26-05-2019  : Ds. R. op den Brouw, Venray 

Collecte  : Edukans 

Organist  : MW. D. Romeijn 

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

 

30-05-2019  : Mw. ds. S. Lerrick en mw. ds. R. Jellema 

Bijzonderheid : Hemelvaartsdag gezamenlijke dienst 

Locatie  : Oss 

Collecte  : Nader te bepalen 

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

 

02-06-2019  : NNB 

Collecte  : Unicef 

Organist  : Mw. D. Romeijn 

Autovervoer  : Dhr. E. Ririmasse, tel.: 315716 
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09-06-2019  : Ds. D. Stolk, Nijmegen 

Bijzonderheid : Pinksteren 

Collecte  : Kerk in Aktie Pinksterzending 

Organist  : Mw. D. Romeijn 

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

 

16-06-2019  : Mw. ds. S. Lerrick, Erichem 

Bijzonderheid : Slotzondag m.m.v. Cantate Deo 

Locatie  : Smitsweg, Reek 

Collecte  : Stichting Ikusasa 

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

 

23-06-2019  : NNB 

Collecte  : Solidaridad 

Organist  : Mw. D. Romeijn 

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

 

30-06-2019  : Mw. ds. J.E. Claessens, Horst 

Bijzonderheid : Heilig Avondmaal 

Collecte  : De Hezenberg 

Organist  : Dhr. P. van der Woude 

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 

 

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 

 

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  : Steunfonds van het zuiden 

Organist  : Dhr. K. de Wee 

 

19-05-2019  : Ds. H. van Tilburg, Den Bosch 

Collecte  : Pastoraal Centrum De Herberg Oosterbeek 

Organist  : Mw. G. Westervelt 

 

26-05-2019  : Ds. W. de Koeijer, Heerewaarden 

Collecte  : Edukans 

Organist  : Dhr. P. van der Woude 

 

30-05-2019  : Mw. ds. S. Lerrick en mw. ds. Jellema 

Bijzonderheid : Hemelvaartsdag gezamenlijke dienst 

Locatie  : Oss 

Collecte  : Nader te bepalen 

 

02-06-2019  : NNB 

Locatie  : Grotestraat 102, Cuijk 

Collecte  : Unicef 

Organist  : Mw. D. Romeijn 

 

09-06-2019  : Ds. G. Boer, Rhenen 

Bijzonderheid : Pinksteren 

Collecte  : Kerk in Aktie Pinksterzending 

Organist  : Dhr. P. van der Woude 

 

16-06-2019  : Mw. ds. S. Lerrick, Erichem 

Bijzonderheid : Slotzondag m.m.v. Cantate Deo 

Locatie  : Smitsweg, Reek 

Collecte  : Stichting Ikusasa 
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23-06-2019  : Ds. W. de Koeijer, Heerewaarden 

Collecte  : Solidaridad 

Organist  : Dhr. K. de Wee 

 

30-06-2019  : Mw. ds. M. den Hartog, Sint Michielsgestel 

Collecte  : De Hezenberg 

Organist  : Mw. G. Westervelt 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Alle Kerkdiensten beginnen om 10.00 uur tenzij anders is vermeld. 

 

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

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

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

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

 

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

verzamelen op parkeerterrein Lunette om 09.30 uur.
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Voorwoord 

Pinksteren en Hemelvaart; geestdriftig door schriftlezing en gebed 

 

Een dag na de brand in de Notre-Dame zit ik in een ziekenhuis te wer-

ken aan dit voorwoord. Mijn laatste voorwoord voor Gemeenteleven. 

Wat zal ik schrijven? Iets over Pinksteren of Hemelvaart? Het mag in 

ieder geval niet te zwaar worden, het moet iets luchtigs hebben, iets 

waar iedereen zich in kan vinden. Dus niet zozeer over het verleden, 

want dat is achterhaald, dat gaat er nu niet meer in. Het heden kan 

goed beschouwd ook niet, want wat zich nu opdringt: de brand in Parijs 

en het op handen zijnde Pasen is straks bij het verschijnen van  

Gemeenteleven weer achterhaald. Dan toch maar iets over Hemelvaart 

en Pinksteren. Of misschien beter: iets over christelijke feestdagen in 

het algemeen.  

 

Afgelopen zondag, met Palmpasen dus, waren er veel kinderen in de 

kerk waarin ik mocht voorgaan, de dienst had een feestelijk karakter. 

Er was een heuse fotograaf bij, die mij na de dienst vertelde dat de 

viering hier nogal afweek van het Palmpasen in een andere kerk: ‘Daar 

kwamen de kinderen met rood-wit-blauwe vlaggetjes en paashazen 

binnen’ vertelde hij enthousiast, ‘het werd een soort intocht van een 

eigentijdse koning, compleet met slingers en ballonen. ‘Maar het gaat 

toch over de intocht van Jezus in Jeruzalem?’, informeerde ik voorzich-

tig. 

Het woord ‘populisme’ kwam even bij me op. Het lijkt wel of de wereld 

met een geweldige modderstroom van alles-moet-kunnen, de hoogten 

en diepten van het evangelie langzaam maar zeker laat dichtslibben. 

Niet te uitgesproken zijn, voorzichtig met je woorden over God en Bij-

bel, en niet te uitdrukkelijk over lijden, sterven en opstanding of verrij-

zenis spreken. Anders verlies je het contact en verzandt de discussie of 

het gesprek. Of dat erg is? Denk aan The Passion op tv. Moderne ac-

teurs, niet gelovig, spelen Jezus of Judas. Een eigentijds verhaal, heel 

populair, met veel kijkers. Mensen herkennen zich in de van verdriet 

verscheurde moeder, de eenzame en pijn lijdende Jezus, of de crimine-

le Judas. Hoezo dichtslibben van het evangelie?! Ja, maar geloven we 

nu écht, dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, die eeuwig leven 

geeft?! (1 Joh.5:10-11) 

 

Ik herinnerde me dat ik een aantal jaren geleden een ‘fanatieke’ domi-

nee was, een ijveraar voor de Christelijke normen en waarden en de 

Protestantse traditie. Op de school waar ik zo’n acht jaar lang heb les-

gegeven, gaf ik het vak godsdienst en zeker géén levensbeschouwelijke 

vorming. Nu, na mijn ontmoetingen in de gevangenis van Nieuwegein 
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met imams, pandits, rabbijnen, boeddhisten en humanisten, werd bij 

mij alles anders. Er was nu ruimte voor iedereen, en iedereen mocht 

zijn of haar visie op dit vlak naar voren brengen, en ik luisterde. Maar 

al luisterende, drong zich ook het gevoel van verraad bij me op. Ver-

raad van de zaak van Jezus Christus. Het werd een gewetenskwestie. 

Nee, ik bleef bij mijn standpunt, dat ik open moest blijven staan voor 

ieders mening, maar dat ik voor mezelf een solide ankerpunt nodig 

had. Geen populist worden en ook geen godsdienstfanaat, maar iemand 

die weet waar het ten diepste om gaat in het evangelie. Dat vereist 

verdieping in de eigen wortels door Bijbellezing en gebed. Alleen op die 

manier kun je anderen de volle ruimte geven en kun je desgevraagd 

een passend antwoord geven vanuit jouw christelijke godsdienst. Geen 

vervlakking maar verdieping. Geen fanatiek godsdienst ijveraar, maar 

een tolerant en verdraagzaam gelovige die weet: ‘Jezus Christus, de 

Zoon van God is mijn Verlosser en in Hem heb ik eeuwig leven’. 

 

ds. Ton van Brussel  

 

Toelichting bij de Collectes 

 

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. 

 

5 MEI WAR CHILD 

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

verwerken van hun oorlogservaringen. War Child Nederland is een on-

afhankelijke humanitaire stichting die investeert in een vreedzame toe-

komst voor kinderen die getroffen zijn door oorlog. Belangrijke aspec-

ten daarin zijn het opzetten van psychosociale programma’s en creatie-

ve en sportieve therapieën. War Child Nederland is een onderdeel van 

een internationaal netwerk van onafhankelijke organisaties die over de 

hele wereld werken om oorlogskinderen te helpen. 

12 MEI 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. Zoals u misschien bekend is, 

mocht de kerk in Grave van de stichting een fors geldbedrag ontvangen 



8 
 

toen de kerk gerestaureerd werd. 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. 

19 MEI PASTORAAL CENTRUM DE HERBERG OOSTERBEEK 

De Herberg in Oosterbeek biedt tijdelijk onderdak en deskundige pasto-

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

heeft behoefte aan rust en deskundige begeleiding vanwege een diep-

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

betekenis voor iemand zijn. 

26 MEI EDUKANS  

Edukans helpt kansarme kinderen in ontwikkelingslanden naar school 

door steun te geven aan onderwijsprojecten van organisaties ter plek-

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

kinderen uit vluchtelingenkampen, weeskinderen, werkende kinderen 

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

kinderen mogelijk te maken. 

30 MEI HEMELVAART (NADER TE BEPALEN) 

2 JUNI UNICEF  

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

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

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

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

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

CEF bescherming tegen geweld, en misbruik.  

9 JUNI PINKSTEREN KERK IN ACTIE BIJBELVERSPREIDING OP 

HET CHINESE PLATTELAND 

In de Chinese provincie Yunnan wonen 25 minderheidsgroepen met een 

eigen taal, waaronder de White Yi. 40.000 mensen die tot deze groep 

behoren zijn christen. Veel van hen zijn analfabeet. Voor hun geloof, 

maar ook voor hun identiteit als minderheid is het van groot belang dat 

zij de Bijbel in  hun eigen taal kunnen lezen.  

Kerk in Actie steunt naast een alfabetiseringsprogramma voor de White 

Yi ook een bijbelvertaling. Met uw bijdrage steunt u wereldwijd zen-

dingsprojecten van Kerk in Actie. 
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16 JUNI SLOTZONDAG STICHTING IKUSASA 

Stichting Ikusasa is opgericht in juni 2008 met als doel kinderen in 

Zuid-Afrika financieel te ondersteunen bij hun opleiding. Stichting 

Ikusasa is een financiel adoptieproject. De diaconie wil dit project jaar-

lijks ondersteunen. Voor een bedrag van € 125,00 per jaar krijgt een 

kind ieder jaar een pakket met schoolspullen en een voucher voor een 

schooluniform. Stichting Ikussa werkt samen met verschillende part-

ners. (Elders in dit Gemeenteleven treft u meer informatie aan over 

deze stichting). 

23 JUNI SOLIDARIDAD 

Solidaridad helpt handel eerlijk te maken. Boeren en arbeiders in ont-

wikkelingslanden worden zo in staat gesteld hun eigen inkomsten te 

verdienen. Een inkomen waarmee ze eten kunnen kopen en waardoor 

hun kinderen naar school kunnen. Max Havelaar koffie en Oké-fruit zijn 

bekende initiatieven van Solidaridad. 

30 JUNI DE HEZENBERG 

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

waar pastoraal-psychologische hulp wordt geboden aan mensen die zijn 

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

lante hulpverlening niet toereikend is. 

 

 

Collectebonnen   

 

In Grave zijn collectebonnen verkrijgbaar ter waarde 

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

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

van  het  bedrag  op  het  bankrekeningnummer van  

het College van  Beheer  van  de  Protestantse  Kerk  

in  Nederland  Gemeente  Grave, onder vermelding 

van het aantal vellen en het soort bonnen. Inlichtin-

gen over de collectebonnen bij Dhr. J. Teunissen, 

Burg. Raijmakerslaan 145, 5361KL Grave. Telefoon: 

0486-474091.  

E-mail: jan.teunissen1942@gmail.com 

 

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

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

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

haas: 

danielle.koolhaas@gmail.com 

 

mailto:jan.teunissen1942@gmail.com
mailto:danielle.koolhaas@gmail.com
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Afscheid Ds. Ton van Brussel 

 
 

Op 28 april 2019 zal predikant Ton van Brussel na veertien jaar af-

scheid nemen van de protestantse gemeente Grave. 

 

De kerkenraad van Grave nodigt u van harte uit voor de afscheids-

dienst, waarin dominee van Brussel zelf zal voorgaan, om 10.00 uur in 

de protestantse kerk, Bagijnenstraat 1 te Grave. 

 

Aansluitend aan het koffiedrinken na de dienst vindt er 

een afscheidsreceptie plaats in de kerk.  

 

In verband met het afscheid van Ton van Brussel is er geen kerkdienst 

in Cuijk. 

  

Ingezonden 

 

"Er gaat een dominee voorbij"         

 

Menigeen onder ons herkent dit gezegde wel. Zit je samen gezellig aan 

de thee en dan ineens valt er een stilte. Iedereen kijkt elkaar vragend 

aan. Zegt er een: “Er gaat een dominee voorbij”. De stilte is gebroken, 

men lacht en praat weer. Waar komt zo’n uitspraak vandaan? Wellicht 

uit de tijd dat een predikant nog in degelijk zwart gekleed ging en bur-

gers bevreesd naar hem opkeken.  

In plaatsen met vissers op zee was het de dominee die kwam vertellen 

wie er bij een storm was omgekomen. Men hield de adem in: bij wie 

zou hij langsgaan?  

Maar het kan ook anders. Je zult maar als groepje hartelijk om een 

sappige mop staan lachen en dan plots die ‘zwartjas’ voorbij zien ko-

men. Stilte. Fluisterend: zou hij het gehoord hebben?  

Dominees heb je in vele soorten, met lange zwarte toga’s en een baret 

op het hoofd, maar ook met een beige toga en kleurige shawl, of zo-
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maar in een keurig pak. Onze oude Bagijnenkerk heeft er door de eeu-

wen heen heel wat voorbij zien komen. Sinds een jaar of twintig is het 

niet langer een mannenbolwerk en zien we ook steeds vaker vrouwen 

op het spreekgestoelte. Mijn herinnering gaat niet verder dan ds. Ton 

van Brussel, tja met mijn zeven jaar lidmaatschap kom ik nog maar net 

kijken. Toch kan ik zeggen dat ik Ton in die tijd goed heb leren kennen 

ondanks dat hij maar in deeltijdfunctie bij ons betrokken was en dat ik 

met de kerkenraad kan terugkijken op een plezierige samenwerking. 

Ton van Brussel gaat voorbij! Onze Ton! Soms ging hij een beetje kort 

door de bocht, soms in rondborstige countrystijl en soms was hij een 

beetje ondeugend: "Ik mag het niet, maar ik doe het tóch!". Altijd was 

hij voor 100% betrokkenheid bij onze kerk. We zullen hem missen. 

Prettig vooruitzicht echter: We kunnen een beetje afkicken, want tot en 

met 2020 staat hij nog voor vier preekbeurten ingeroosterd. 

 

Ton, bedankt voor wie en wat je voor onze kerkgemeente bent ge-

weest. We wensen jou en je gezin van harte Gods zegen toe en een 

goed emeritaat. Shalom Chawariem! 

 

Frank van Den Dool 

 

Ingezonden INLIA 

 

De stem van een moeder: ‘de doodstraf moet stoppen’ 

 

“Hoe lang het geleden is, dat mijn dochter is geëxecuteerd? 4 jaar en 4 

maanden.” In de korte stilte die valt, weet ik zeker dat Shole Pakravan 

ook het aantal dagen en uren exact weet. Shole stond in de vroege 

ochtend van 25 oktober 2014 buiten de gevangenis in Teheran toen 

aan de andere kant van de muur haar dochter werd gedood. Opgehan-

gen.  

 

Dochter Reyhaneh had zichzelf verdedigd tegen een man die haar pro-

beerde te verkrachten. Met een zakmesje in zijn schouder gestoken. Hij 

zou aan die verwonding zijn overleden. Volgens haar was er een andere 

moordenaar. Shole heeft er bewijzen voor. 

 

Zeven jaar en vier maanden zat Reyhaneh vast. Zeven jaar en vier 

maanden streed Shole voor gerechtigheid voor haar dochter. Ze klamp-

te iedereen aan, stapte op iedereen af, sprak zelfs de hoogste Iraanse 

overheidsdienaren en bewindslieden. Tot aan president Rohani en 

grootayatollah Khamenei toe.  
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“Niemand van hen kan zeggen: ‘Ik wist het niet, ik wist niet dat ze ge-

marteld werd, ik wist niet dat bewijzen werden gemanipuleerd en ach-

terovergedrukt.’ Niemand.” 

 

De strijd voor gerechtigheid voor Reyhaneh kreeg internationale steun. 

Van Amnesty International bijvoorbeeld, maar ook van regeringen. In 

die tijd kwam ook het contact met INLIA-directeur John van Tilborg tot 

stand. Daarom is Shole nu op het INLIA-bureau in Groningen. Om Van 

Tilborg te bedanken voor zijn steun. De lange telefoongesprekken met 

hem bemoedigden haar en gaven kracht. “He made me brave.”  

 

Reyhaneh is dood. Alle inzet heeft niet mogen baten. Toch is Shole 

dankbaar voor alle steun die ze heeft gekregen. En: haar strijd gaat 

door. “Veel moeders hebben geen stem. Sommige moeders hebben niet 

eens het lichaam van hun kind teruggekregen. In dorpen in het Noor-

den van Iran gaat het wel om twee of drie kinderen per dorp. Als je je 

kind niet eens kunt begraven, blijf je zoeken naar je lieve kind. Je kind 

is deel van je, deel van je lichaam.” 

 

“Ik heb mijzelf en mijn dochter beloofd: zolang ik leef, zal ik ervoor 

strijden dat er geen mensen meer ter dood worden gebracht. De dood-

straf moet stoppen.” 

 

En zo strijdt ze ervoor om andere moeders haar lot te besparen. “Of 

het nu echte criminelen zijn of onschuldigen: niemand mag de dood-

straf krijgen. Niemand mag gemarteld worden.” Dat is haar droom: een 

Iran zonder marteling, zonder executies. Voor die droom moest ze haar 

land verlaten. Want ze bleef zich uitspreken.  

 

De regering verbood haar eerst te werken (ze was toneelregisseur), 

maakte haar het leven moeilijk en schakelde vervolgens over op intimi-

datie. ‘Je hebt nog twee kinderen. Wees verstandig. Accepteer de reali-

teit. Het zou toch vreselijk zijn voor je kinderen als hun moeder de 

dood vond, bijvoorbeeld door een auto-ongeluk. Zo wreed kan het lot 

zijn.’  

 

Maar Shole had inmiddels te veel andere moeders gesproken. “Als je 

als moeders onderling deelt hoe het voelt als je kind geëxecuteerd 

wordt, is dat een diepe ervaring. Ik kan niet anders dan mij daarover 

uitspreken.” Toen haar tweede dochter werd aangevallen, zijzelf ook 

slachtoffer werd van een aanval en een vriendin werd gearresteerd, 

moest ze kiezen. Mond houden of vluchten. 
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Het werd het laatste. Op het vliegveld werd ze aangehouden, maar zij 

en haar tweede dochter wisten met list en bedrog aan de veiligheids-

diensten te ontkomen. “We zijn ontsnapt uit de muil van de wolf.” Ze 

kreeg begin vorig jaar asiel in Duitsland.  

 

Haar man is nog in Iran. Ze appen iedere avond. Even de dag doorne-

men. Iedere week neemt hij haar via de mobiele telefoon (Skype) mee 

naar het graf van Reyhaneh. Dan huilt ze, schreeuwt ze. Ja, het is 

moeilijk zo ver weg te zijn. Ja, ze mist haar man. En haar derde doch-

ter. En haar vader. En ja, ze is wel eens bang.  

 

Maar ze is gevlucht om te strijden tegen de doodstraf en tegen marte-

ling. Om zich uit te kunnen spreken. “I am here to raise my voice.” An-

ders had ze net zo goed kunnen blijven. Deze dagen demonstreert ze 

bij de Tweede Kamer in Den Haag en het Europees Parlement in Brus-

sel. Samen met Iraniërs van allerlei verschillende achtergronden en 

ideologieën.  

 

“Er is één ding dat ons bindt: we willen een rechtsstaat, zonder marte-

ling, zonder executies. Dat is onze gezamenlijke droom.” 

   

 

Concert 

 

Het Klezmer ensemble Klezmajeur is in April 2004 opgericht en speelt 

nog steeds in de originele bezetting: Contrabas, Accordeon, Viool en 

Klarinet. Intussen heeft ze vele optredens door heel Nederland gegeven 

op culturele podia, festivals, in theaters, en op huwelijksfeesten, en Bar 

Mitzvahs. De muzikanten hebben allen een achtergrond in volksmuziek, 

de accordeonist heeft nog wat Russisch bloed, de contrabassist en vio-

liste hebben in zigeunerorkesten gespeeld. De klarinettist heeft lessen 

gehad van zowel Margot Leverett uit New York als Michel Marang.  

Klezmer is volksmuziek uit Oost-Europa, gespeeld sinds ongeveer 1760 

door Joodse en Zigeuner muzikanten. Daardoor is het ook een menge-

ling van Oost-Europese volksmuziek met invloeden van Turkse, Arabi-

sche en Griekse muziek. Het kan uitbundig vrolijk klinken, het was ten-

slotte niet voor niets feestmuziek om op te dansen, maar ook zeer me-

lancholisch door gebruik van niet westerse toonladders. Het is muziek 

van het leven, vieren als er feest is, maar droevig als er verdriet is, het 

mag er allemaal zijn, het mag allemaal worden beleefd. En natuurlijk is 

daar die heerlijke aardse Chassidische wijsheid om van te genieten. 

Voor dit optreden brengt Klezmajeur een keur aan verschillende mu-

ziekstukken en liederen die in het Jiddisch worden gezongen. Om er-

voor te zorgen dat u zich prima op uw gemak voelt bij de stukken ge-
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ven ze een korte uitleg, die ze ter plekke aanpassen bij de belang-

stelling van het publiek. Van de oorspronkelijke muziek zijn de compo-

nisten, als die al bestonden, niet bekend, en vaak wordt een stuk dan 

ook vernoemd naar de persoon die het heeft opgetekend, bv de Hoff-

mans Moldavische Hora, of Schwartzes’ Sirba. Dit wordt een optreden 

waar u vrolijk weer vandaan komt! 

 

Voor degenen, die de oud-predikant van Grave, ds. Rinze van den 

Berg, nog kennen: de dochter van Rinze en Bouwien is een van de le-

den van Klezmajeur. Het is op initiatief van Rinze en Bouwien dat  

Klezmajeur een optreden geeft in de kerk van Grave. Rinze en Bouwien 

komen vanuit hun huidige woonplaats in Friesland naar het optreden en 

hopen veel oude bekenden te ontmoeten. 

Klezmajeur treedt op in de kerk van Grave op zondag 2 juni om 14.30 

uur. 

De entree bedraagt € 10,00. Kaartjes kunnen ter plekke gekocht wor-

den, maar wilt u zeker zijn van een goede plaats, dan kunt u ook een 

kaartje reserveren. Bel of mail hiervoor met Jenneke van Dongen, 

jennekevandongen@outlook.com 

06-14062391. 

 

 

 
 

 

 

mailto:jennekevandongen@outlook.com
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Ingezonden 

 

Activiteit Platform Kerk en Vluchteling Wijchen e.o. in het AZC 

Grave. 

 

Jaarlijks organiseert een van de platformkerken een gezellige middag 

voor de kinderen in het AZC Grave. In 2018 is dit door de PKN Heumen 

gedaan.  

In de kerstvakantie gingen de jongeren uit Heumen samen met een 

aantal volwassenen, jeugdouderling Liesbeth van Ommen en de predi-

kant naar het AZC te Grave om daar een leuke middag te verzorgen 

voor de kinderen.  

Ze werden hartelijk welkom geheten door Stanley en Natasja van de 

Stichting Vrolijkheid. 

Er waren rond de 30 kinderen aanwezig. 

De kinderen gingen aan de slag met het maken van een lichtje voor de 

donkere dagen. Ze versierden een glazen potje met lintjes, stickers, 

glitters etc. en kregen daar een lichtje in. 

Kinderen die liever actief bezig waren, gingen lekker een potje voetbal-

len, eerst in de gymzaal en later buiten. 

Tussendoor was er limonade, warme chocomel en eigen gebakken ca-

kejes, die ook nog versierd konden worden. 

Aan het einde van de middag kreeg ieder kind een cadeautje aangebo-

den en waren er allemaal blije gezichtjes!  Het was een gezellige mid-

dag en alle kinderen uit het AZC vonden dit ook! 

 

Luuk de Blois,  

platformvertegenwoordiger PKN Heumen 

 

 

 

  

 

 

 



16 
 

 

 
 

 

 



17 
 

Programma 

 

10.00 uur kerkdienst in de  

                  Protestantse kerk 

                  Wethouder Van Eschlaan 165 te Oss             

 Voorgangers:  

           Drs. Scarlett Lerrick-Zegwaard, Lith & Oijen en 

  Ds. Ruth Jellema-Greydanus, Oss 

                             

11.15 uur koffiedrinken met koek                   

12.00 uur activiteiten 

13.00 uur lunch 

14.00 uur afsluiting 

 

Informatie 
Er wordt voor de kosten aan deze dag in de  

dienst een collecte gehouden. 

 

Kinderen zijn ook van harte welkom. Tijdens en na de dienst hebben zij  

hun eigen activiteiten. In de eigen kerk zal geen dienst plaatsvinden. 

Wilt u aan deze dag deelnemen, kom dan op 30 mei naar Oss! 

Wilt u informatie, neem dan contact op met de contact persoon  

uit uw eigen kerk. 

 
Contactpersonen: 
Grave:  Jenneke van Dongen:  
scriba@protestantsekerkgrave.nl  
Ravenstein: Jan Bekker:  

janbekker1@ziggo.nl 
Cuijk: Kees Kalkman:  
kees.kalkman@home.nl 
Gennep:  Gennep Scriba:  
protestantsgennep@gmail.com 
Boxmeer: Carin Simmelink 

scriba@pgboxmeer.nl  

Oss: Albert Rozema:  
albert-rozema@home.nl 
Uden Veghel: Margiet Bräuner:  
braeuner@ziggo.nl  
Lith/Oijen: Scarlett  Lerrick-Zegwaard:  
scarlett@zerrick.nl 

Heeswijk/Dinther Jaap Versluis:   
versluisloonbedrijf@online.nl 
 
 

 

mailto:scriba@protestantsekerkgrave.nl
mailto:scriba@boxmeer.nl
mailto:braeuner@ziggo.nl
mailto:scarlett@zerrick.nl
mailto:versluisloonbedrijf@online.nl
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Slotzondag  

 

Op zondag 16 juni a.s. is het weer zover: de slotzondag van het sei-

zoen, die Grave traditioneel in de tuin van Arend en Liesbeth van Rhijn 

aan de Smitsweg 3 in Reek houdt. Elke keer weer is het bijzonder om 

met z’n allen op een keur aan stoelen op het grasveld te zitten en sa-

men de kerkdienst te beleven. De halve kerk wordt zo’n beetje verhuisd 

naar Reek, maar sinds daarvoor een draaiboek is gemaakt, is zelfs dat 

een fluitje van een cent. Als kerkgemeenschap zijn we het wel gewend 

dat na afloop van een kerkdienst de meeste mensen een kop koffie blij-

ven drinken, maar na de openluchtdienst is de behoefte om nog een 

poosje met elkaar samen te zijn nog groter. Vandaar dat de barbecue, 

die we sinds een paar jaar organiseren, zo goed bezocht wordt. Ook dit 

jaar wordt de barbecue weer georganiseerd. In verband met de juiste 

inkoop van vlees, vis en andere heerlijkheden is inschrijving voor deze 

barbecue wel noodzakelijk. Per persoon kost de barbecue u € 7,50. 

Inschrijving kan via een mail, telefoontje of whattsapp berichtje aan 

één van ons. 

 

  

Jenneke van Dongen 06 – 14 06 23 91 

jennekevandongen@outlook.com  

 

José Vermeer 06 – 22 55 34 37 

vermeer13@home.nl 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jennekevandongen@outlook.com
mailto:vermeer13@home.nl
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Stichting Ikusasa 

Stichting Ikusasa (betekent “toe-

komst” in Zulu) zet zich sinds 

2003 in om kansarme kinderen in 

Johannesburg en Soweto onder-

steuning te bieden bij hun 

schoolopleiding, waardoor ze een 

beter toekomstperspectief heb-

ben. Dit doet de stichting door 

sponsors in Nederland te koppe-

len aan een kind in Zuid-Afrika. 

Deze sponsor betaalt €125,00 per 

jaar, hiervoor krijgt het sponsor-

kind een schooluniform en leer-

middelen. 

 

Stichting Ikusasa werkt in Zuid Afrika samen met drie partijen. MES, 

een grote welzijnsorganisatie, die de Ikusasa-kinderen kent, hen re-

gelmatig bezoekt en nieuwe kinderen aanmeldt bij de stichting. Het 

Coronation Training Centre in Johannesburg, een zogenaamde ‘special 

needs school’, in de breedste zin van het woord. Logistiek en financieel 

is het een hele uitdaging om leerlingen naar deze school en weer naar 

huis te vervoeren. De sponsor betaalt voor deze kinderen het vervoer 

per schoolbus. 

 

De derde samenwerkingspartner van Ikusasa is St. Peters Childcare. 

Deze organisatie heeft vijf gezinshuizen in Johannesburg. In ieder ge-

zinshuis woont een moeder met vier of vijf (voornamelijk) weeskin-

deren. Deze kinderen worden door Ikusasa ook gesponsord met 

schooluniformen en leermiddelen. 

 

Stichting Ikusasa bezoekt met regelmaat de kinderen en de samenwer-

kingspartners in Zuid-Afrika, waardoor er een grote betrokkenheid en 

persoonlijk contact is met de kinderen en de samenwerkingspartners. 

De sponsors in Nederland hebben op deze manier de 

mogelijkheid om via Ikusasa persoonlijk contact met 

hun sponsorkind te onderhouden.  

 

Naast het sponsorprogramma ondersteunt Ikusasa 

incidenteel ook andere activiteiten van de samenwer-

kingspartners, die gericht zijn op het verbeteren van 

de leefomstandigheden van kinderen en jongeren.  

De bestuursleden van de stichting doen hun werk 
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vrijwillig.  

Dit betekent dat vrijwel al het geld dat Stichting Ikusasa ontvangt ten 

goede komt aan onze samenwerkingspartners in Zuid-Afrika. Ook voor 

het jaarlijkse bezoek van een bestuurslid aan Zuid-Afrika worden geen 

kosten gedeclareerd bij de stichting.  

 

Als diaconie van Grave en Cuijk omarmen we de stichting Ikusasa. Dat 

betekent dat we de stichting opnemen in het collecterooster. Maar om 

structureel hulp aan de kinderen te kunnen bieden, zoekt de stichting 

sponsoren, die elk jaar een bedrag van € 125,00 doneren. Daarom 

hebben we gemeend om het zendingsbusje dat u achterin de kerk van 

Grave vindt, om te toveren tot het Ikusasabusje. Op deze manier kun-

nen we met z’n allen het hele jaar door geld doneren aan dit mooie 

project. Natuurlijk kunt u ook zelf sponsor worden. De gegevens hier-

voor treft u hieronder aan.  

 

Tijdens de slotzondag, 16 juni a.s. zal iemand van de stichting Ikusasa 

aanwezig zijn om nog meer uitleg te geven over de doelstelling en de 

projecten van de stichting. 

 

Voor meer informatie, zie www.ikusasa.nl 

Wilt u een kind sponsoren, structureel een project steunen voor mini-

maal drie jaar of persoonlijk contact dan kunt u contact opnemen met 

Arina Oorburg: info@ikusasa.nl  

of 06-53261696  

 

Algemene giften zijn ook altijd welkom op: 

IBAN:NL04RABO0113204124 te Nieuwegein t.n.v. Financieel adoptie 

project “Stichting Ikusasa”.  

 

Stichting Ikusasa is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Gif-

ten en sponsoring kunnen als belastingaftrek worden opgegeven.  

 

 

 
Julianaweg 17 

3433 EA Nieuwegein 

IBAN:NL04RABO0113204124 

KvK 2443792 

ANBI-erkend. 

 

  

http://www.ikusasa.nl/
mailto:info@ikusasa.nl
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In deze bijdrage Website en app gelanceerd in Kenia, Portugal en Zuid-

Afrika, Een Bijbel in Mende voor Sierra Leone en App 'Mijn Bijbel' ver-

nieuwd. 

 

1. Website en app gelanceerd in Kenia, Portugal en Zuid-Afrika 

Sinds kort hebben de bijbelgenootschappen in Portugal, Kenia en Zuid-

Afrika een eigen website en bijbelapp gekregen. Het NBG en andere 

bijbelgenootschappen hebben daarbij on-

dersteuning gegeven. Een mooie stap voor 

deze drie landen. 

Patrick van de Grift, projectleider bij het 

NBG: ‘In Nederland hebben we de experti-

se en de middelen om nieuwe digitale pro-

ducten te ontwikkelen. Het is goed dat we 

onze kennis kunnen inzetten voor andere 

bijbelgenootschappen in de wereld. We 

helpen hen zo om de Bijbel beschikbaar te 

stellen via eigentijdse kanalen.’  

In Portugal heet de app ‘Biblia para todos’ en is de website te vinden op 

biblia.pt. In Kenia heet de app ‘Bible for You’ en op biblesocietyke-

nya.co.ke zijn meerdere bijbels in internationale en lokale talen te le-

zen. In Zuid-Afrika heet de app ‘BibleSA’ en de website biblesa.co.za. 

Kenia 

Thomas Tharao, manager communicatie, vertelt dat het Bijbelgenoot-

schap in Kenia erg blij is met het platform: ‘We zijn al jaren op zoek 

naar een goede manier om onze bijbelvertalingen digitaal beschikbaar 

te stellen. Dit project helpt ons de Bijbel te verspreiden en in Kenia een 

community rond de Bijbel te ontwikkelen. Zo geven we onze missie 

vorm en kunnen we dit ook in de toekomst blijven doen.’  

De Bijbel online 

Hoewel veel mensen nog graag een papieren bijbel in handen hebben, 

wordt de Bijbel ook steeds vaker online gelezen. Bijbelgenootschappen 

willen daarom graag zelf apps en websites ontwikkelen.  

Voor de kleinere bijbelgenootschappen is dat soms lastig omdat zij 

hiervoor de kennis en middelen niet hebben. Het NBG en een aantal 

andere bijbelgenootschappen kunnen daarbij ondersteunen. 

 

2. Een Bijbel in Mende voor Sierra Leone 

Sierra Leone is een van de armste landen ter wereld. De inwoners heb-

ben de afgelopen jaren veel te lijden gehad door de burgeroorlog en de 
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ebola-epidemie. Veel inwoners halen kracht en troost uit de Bijbel, 

maar kunnen niet zelf uit de Bijbel lezen. Het Nederlands Bijbelgenoot-

schap wil ervoor zorgen dat ze dat straks wel kunnen met een bijbel-

vertaling in het Mende. 

Sinds de kolonisatie is Engels de officiële taal in Sierra Leone. Ook veel 

kerkdiensten worden in het Engels gehouden. Maar niet iedereen 

spreekt die taal even goed. Daardoor begrijpen kerkgangers soms 

nauwelijks iets van de dienst. Onderling spreken mensen vooral hun 

eigen taal: het Mende. Dat is de taal van het hart voor ruim 1,5 miljoen 

mensen. 

Eunice Samba, medewerker van het Mende-vertaalteam, is een van 

hen. 'Ik spreek goed Engels, maar een kerkdienst in het Mende is voor 

mij veel specialer dan een dienst in het Engels. Dan komen de woorden 

echt binnen. Als we straks de Bijbel in onze eigen taal hebben, kunnen 

jong en oud het Woord van God begrijpen', vertelt Eunice. 

 

Geef voor de Bijbel in het Mende 

De dagelijkste uitdagingen waar de men-

sen in Sierra Leone mee te maken krijgen, 

zie je ook terug in de voortgang van het 

vertaalwerk. Het gebeurt bijvoorbeeld 

regelmatig dat het vertaalteam een week 

zonder stroom zit. Toch zijn zij zeer ge-

dreven om iedere dag weer aan de slag te 

gaan. 

Het Oude Testament is al bijna klaar en binnenkort wordt met het 

Nieuwe Testament begonnen. Het doel is om de volledige vertaling in 

2023 af te ronden.  

Wilt u meehelpen aan de totstandkoming van een bijbelvertaling voor 

Sierra Leone? Kijk dan op 

https://formulier.bijbelgenootschap.nl/donatie-sl-website en geef een 

gift. 

 

3. App 'Mijn Bijbel' vernieuwd 

Met de bijbelapp Mijn Bijbel van het NBG leest u de Bijbel in de kerk, 

thuis én onderweg. Met Mijn 

Bijbel heeft u de Bijbel dichtbij, altijd en overal. 

Eind vorig jaar is de app uitgebreid met leesplannen, de Herziene Sta-

tenvertaling, een verbeterde zoekfunctie en iPad-

ondersteuning. 

Inmiddels is de app 80.000 keer gedownload en 

wordt hij overal gebruikt. 

Mijn Bijbel is te downloaden in de Appstore of op 

Google Play.  Ga naar debijbel.nl/app. 

https://formulier.bijbelgenootschap.nl/donatie-sl-website
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Informatie van en voor Grave 
 

Bloemengroet 

 

24 februari mevr. Rika Steenbergen en mevr. Coby Blomsma 

10 maart mevr. Tiny Kluin 

17 maart mevr. Willy v.d. Bult 

24 maart mevr. Janny Gemmink 

31 maart fam. Lagerweij 

14 april dhr. Henk Lieverdink 

21 april dhr. Wim van de Bult 

 

 

Ledenadministratie 

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

 

Overleden: 

13-03-2019 Mevr. J.M. van Iperen – de Graaf, Grave:  

19-03-2019 De heer C. Lagerweij, Mill 

21-03-2019 De heer G. Vertogen, Overasselt 

02-04-2019 De heer S.J. Bal, Grave 

 

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 kerk,  

 

wij willen u via deze weg hartelijk bedanken voor uw financiële steun 

aan ons project. Dat is echt geweldig! Bedankt voor het medeleven! 

 

Wij zullen het geld gebruiken om materialen voor de school te kopen.  

 

Groetjes, 

Hanka Oosterveld 

 

mailto:ramp.janny@gmail.com
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Passage 

 

Ook de afgelopen maanden zijn we als Passage weer een aantal keren 

bij elkaar geweest. 

Op de koffieochtend in maart bespraken we in De Bagijnhof enkele 

‘Pickwickvragen’, die soms een verrassende kijk gaven op de levensin-

stelling of persoonlijke ervaringen van de aanwezige leden. 

In april waren we ook op deze vertrouwde plek om samen te kijken 

naar impressies van werelderfgoederen uit Portugal. Prachtige beelden 

van kerken, kloosters, de natuur, waarbij verteld werd over het ont-

staan ervan en we en passant iets leerden over het koloniale verleden 

van dat land. 

Tijdens de ledenavond van 18 maart ontvingen we schrijfster Ina v.d. 

Beek. Ze bleek niet alleen een creatieve schrijfster, maar ook een ge-

dreven vertelster. Ze schrijft o.a. voor volwassenen en voor kinderen, 

gedichten, romans, en dagboeken met korte overdenkingen bij bijbelse 

teksten. 

Haar rijke fantasie zorgt ervoor dat ze naar aanleiding van het leven en 

het nieuws van alledag telkens weer een mooi verhaal weet te vertel-

len. Het was een boeiende avond. 

Indrukwekkend was ook de avond van 15 april, toen dhr. Jan Timmer-

mans kwam vertellen over de geschiedenis van de Joodse gemeen-

schap in Grave. Het ging eerst over de vraag waarom Joden telkens 

weer vervolgd werden in de geschiedenis. Dichterbij kwam het verhaal 

toen hij sprak over o.a. de families Van Leeuwen en Gotlieb, die gene-

raties lang in Grave woonden en werkten. Het was aangrijpend om te 

horen hoe die families vanaf 1942 hier verdwenen zijn. Er waren fami-

liefoto’s en foto’s van de synagoge(n) die hier gevestigd waren in de 

loop der jaren. Recenter waren de foto’s die te maken hadden met de 

Stolpersteine die ook in onze stad zijn aangebracht door de beden-

ker/kunstenaar Gunter Demnig. Ze zijn te vinden bij huizen van in con-

centratiekampen vermoorde joden. Het zijn ‘stenen’ (messing plaatjes) 

waarbij je moet buigen om ze te plaatsen, maar ook om ze te lezen. 

 

De leden van de filmclub hebben intussen de tweede film gezien van dit 

jaar: Still Alice.  

Ook de dames van ‘Creatief’ zijn weer aan de slag geweest. 

Op de vrijdagochtend komen bijna altijd een aantal leden bij elkaar in 

Catharinahof. Daar wordt, zonder dat er een programma is, bij een 

kopje koffie ieders wel en wee besproken. 

Bestuursleden bezoeken af en toe een regionale vergadering van de 

landelijke vereniging. Ook vorige maand was dat zo. We hoorden er 

meer over de activiteiten bij gelegenheid van het 100-jarig bestaan van 

de landelijke Passage. De onderlinge contacten en uitwisselingen zijn 
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ook prettig en nuttig. Zo wordt binnenkort een middag internethulp 

aangeboden omdat daar behoefte aan bleek te zijn. 

Voordat we begin juni weer ons jaarlijkse dagje uit gaan, hebben we 

nog twee activiteiten in mei: 

Donderdag de 2e brengen we een bezoek aan het Stoofhuis. We zijn 

uitgenodigd om dan huis en tuin te bewonderen. En 20 mei komt dhr. 

Wagner ons meenemen naar Marokko, een land – zo schrijft hij – vol 

afwisseling en variatie. Deze spreker hebben we al eerder meege-

maakt, en we verheugen ons dan ook op een mooie avond. 

Al met al weer een vol, maar mooi en afwisselend programma, leer-

zaam, ontspannen en gezellig. 

 
       

Informatie van en voor Cuijk 
 

 

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 welen gingen de zondagse bloe-

men vanuit de kerkdienst naar:  

 

*zondag 24 februari 2019, met een hartelijke groet 

en beterschap naar de fam. Alkema te Cuijk 

*zondag 3 maart 2019, met een hartelijke groet 

naar Mw. Habermehl te Cuijk 

*zondag 10 maart 2019, met een hartelijke groet 

en als dank voor zijn inzet als contactpersoon naar dhr. Bovenkerk te 

Cuijk 

*zondag 24 maart 2019, met een hartelijke groet en beterschap naar 

dhr. Stolk te Nijmegen. 
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*zondag 31 maart 2019, met een hartelijke groet en beterschap naar 

mw. Schravenmade te Cuijk 

*zondag 7 april 2019, met een hartelijke groet en beterschap naar fam. 

Roelofs-Uilenreef te Cuijk 

*zondag 14 april 2019, met een hartelijke groet en als dank voor haar 

inzet voor de Protestantse gemeente Cuijk naar mw. Biemond 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  

 

 

Verslag contactpersonenavond 25 maart 2019 

 

Na een welkomstwoord is lied 973 voorgelezen. 

 

Dhr. Jan van Egmond heeft de wijk van mevr. Alkema overgenomen en 

werd extra verwelkomd. We vinden het heel fijn dat hij contactpersoon 

wil zijn. 

 

“De Kerk – waar gaat dat over?” Een artikel uit het Ouderlingenblad 

van sept. 2018 hebben we besproken. “Wat is ‘kerk’ voor ons? Wat is 

onopgeefbaar als het om ‘kerk’ gaat? Wat valt er te leren van bewegin-

gen/nieuwe vormen van kerk-zijn naast de bestaande?” Er ontstond 

een levendige discussie. 

Hierna is er een namenlijst rondgegaan waarop degenen die toestem-

ming geven van vermelding van adresgegevens in het Gemeenteleven 

een handtekening konden zetten. 

 

De evaluatie van de kerkbalansactie is positief. 

De avond is afgesloten met het voorlezen van lied 975. 

 

De Pastorale Raad 

 

Lief en Leed 

Bemoediging                                                                                                                                   

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

zieken in onze gemeenschap, mensen die lijden, of een moeilijke tijd 

doormaken. Mensen die een gemis ervaren met groot verdriet.                                                                                                     

Allen heel veel sterkte toegewenst. 
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Emeritaat ds. Ton van Brussel 

Al zijn de contacten niet zo veelvuldig geweest, toch zijn er fijne herin-

neringen rond de kerkdiensten die we samen mochten verzorgen de 

afgelopen jaren. Eenmaal een slotzondag in Reek en tweemaal een 

startzondag, eenmaal in Grave en eenmaal tijdens een zeer karakteris-

tieke boottocht op de Maas.                                                                                    

Ik heb daar heel fijne herinneringen aan.                                                                                                   

Ton, een heel fijne tijd toegewenst, alle goeds voor de toekomst,  

samen met je vrouw en verdere familieleden.                                                                                                                                  

De tijd gaat voorbij, maar de herinneringen blijven, zowel voor Grave 

als voor Cuijk. 

 

Tenslotte 

Wij gaan de tijd tegemoet tussen Pasen en Pinksteren.                                                                      

Een tijd die veelbelovend is.                                                                                                                

Ik besluit met een gedicht van de Nederlandse dichter Gerrit Achter-

berg (1905-1962). 

Pinksteren 

Ontvang den vlam des Heren:                                                                                                  

Hij heeft u rijp bevonden                                                                                                                             

om midden uit uw zonden                                                                                                                     

van Hem te profiteren. 

En voel het blinde wonder                                                                                                                     

op uw tong preluderen:                                                                                                                  

gij kunt de taal schakeren                                                                                                                      

naar alle spraak en monden. 

Onder het samenkomen                                                                                                             

van klank en wezen moeten                                                                                                              

zin en begrip verdwijnen; 

onder het hete schijnen                                                                                                                             

van dit vuur Zijner dromen,                                                                                                                   

laat God Zich door u groeten. 

Met een hartelijke groet aan u allemaal en vrede en alle goeds toege-

wenst. 

Ds. David Stolk 
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Oecumenisch Leesrooster  
 

5 mei  Jeremia 32,36-41 

  Psalm 33,1-11 

  Openbaring 5,6-14 

  Lucas 24,35-48 

 

12 mei  Numeri 27,12-23 

  Psalm 100 

  Openbaring 7,9-17 

  Johannes 10,22-30 

 

19 mei  Deuteronomium 6,1-9 

  Psalm 145,1-12 

  Openbaring 19,1-9 

  Johannes 13,31-35 

 

26 mei  Joël 2,21-27 

  Psalm 67 

  Openb. 21,10-12.22-27 

  Johannes 14,23-29 

 

30 mei  2 Koningen 2,1-15 

  Psalm 47 

  Hebreeën 9,24-28 

  (Handelingen 1,1-11) 

  Lucas 24,49-53  

  (Marcus 16,19-20) 

 

2 juni  1 Samuel 12,19b-24 

  Psalm 31,1-9 

  Openbaring 22,12-21 

  Johannes 14,15-21 

 

9 juni  Joël 3,1-5 

  Psalm 104,25-35 

  Handelingen 2,1-11 

  Johannes 20,19-23 

 

16 juni  Spreuken 8,22-31 

  Psalm 29 

  (Openbaring 4,1-11) 

  Johannes 3,1-16 
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23 juni  Jesaja 65,1-9 

  Psalm 89,1-9 

  (Galaten 3,23-29) 

  Lucas 8,26-39 

    

   

 

 

Agenda Grave -Cuijk 

 

Mei 2019 

20 mei  20.00 uur: Passage, Grave 

23 mei  12.00 uur: Samen aan tafel, Grave 

25 mei  20.00 uur: concert Het Wilde Gans Kamerkoor, Grave 

 

Juni 2019 

02 juni  14.30 uur: concert Klezmajeur, Grave 

17 juni  20.00 uur: Passage, Grave 

27 juni  12.00 uur: Samen aan tafel, Grave 

 

 

 

Verschijningsdata volgende edities 

 

Editie    Uiterste  Verschijnings- 

    Inleverdatum  datum 
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