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

 

27-10-2019  : Mw. Ds. I.M. den Hartog, St. Michielsgestel 

Collecte  : Edukans 

Organist  : Mw. D. Romeijn 

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

 

03-11-2019  : Mw. Ds. J. Ruijs, Groesbeek 

Bijzonderheid : Oogstdienst 

Collecte  : Stg Vrienden Castella en De SchitteRing 

Organist  : Mw. D. Romeijn 

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

 

10-11-2019  : Mw. Ds. I. Lodewijk, Arnhem 

Bijzonderheid : Heilig Avondmaal 

Collecte  : Vluchtelingenwerk Nederland 

Organist  : Mw. D. Romeijn 

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

 

17-11-2019  : Ds. P. Simons, Kleef 

Locatie  : Bagijnenstraat 1, Grave 

Bijzonderheid : Taizédienst 

Collecte  : Metterdaad 

Organist  : Dhr. P. v.d. Woude 

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

 

24-11-2019  : Ds. D. Stolk, Nijmegen 

Bijzonderheid : Laatste Zondag Kerkelijk jaar 

Collecte  : Eigen Gemeente 

Organist  : Dhr. K. de Wee 

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

 

01-12-2019  : Mw. Ds. E.S. Burger, Warnsveld 

Bijzonderheid : 1e Advent 

Collecte  : Nederlands Bijbelgenootschap 

Organist  : Mw. D. Romeijn 

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

 

03-12-2019  : Oecumenische Adventsvesper 

Voorganger  : Pastor Lamers 

Mmv   : Protestantse Gemeente Cuijk 

Locatie  : Grotestraat 102, Cuijk 

Aanvang  : 19.00 uur 
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08-12-2019  : Mw. Ds. P.K.A. Akerboom, Nijmegen 

Bijzonderheid : 2e Advent 

Collecte  : Leger des Heils 

Organist  : Dhr. H. Stoffers 

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

 

10-12-2019  : Oecumenische Adventsvesper 

Voorganger  : Pastor Lamers 

Mmv   : Protestantse Gemeente Cuijk 

Locatie  : Grotestraat 102, Cuijk 

Aanvang  : 19.00 uur 

 

15-12-2019  : Ds. P. Simons, Kleef 

Bijzonderheid : 3e Advent 

Locatie  : Bagijnenstraat 1, Grave 

Collecte  : Unicef 

Organist  : Dhr. P. v.d. Woude 

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

 

17-12-2019  : Oecumenische Adventsvesper 

Voorganger  : Pastor Lamers 

Mmv   : Protestantse Gemeente Cuijk 

Locatie  : Grotestraat 102, Cuijk 

Aanvang  : 19.00 uur 

 

 

 

 

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 

 

27-10-2019  : Mw. Ds. R. Baars, Oss 

Collecte  : Edukans 

Organist  : Mw. M. de Heer 

 

03-11-2019  : Mw. Ds. J. Ruijs, Groesbeek 

Bijzonderheid : Oogstdienst 

Locatie  : Grotestraat 102, Cuijk 

Collecte  : Stg. Vrienden Castella en De SchitteRing 

Organist  : Mw. D. Romeijn 

 

10-11-2019  : Ds. M. v.d. Velden, Ede 

Collecte  : Vluchtelingenwerk Nederland 

Organist  : Dhr. K. de Wee 

 

17-11-2019  : Ds. P. Simons, Kleef 

Bijzonderheid : Taizédienst 

Collecte  : Metterdaad 

Organist  : Dhr. P. v.d. Woude 

 

24-11-2019  : Ds. A.C. van Brussel, Son 

Bijzonderheid : Laatste Zondag Kerkelijk jaar 

Collecte  : Eigen Gemeente  

Organist  : Mw. M. de Heer 

 

01-12-2019  : Mw. Ds. E.S. Burger, Warnsveld 

Bijzonderheid : 1e Advent 

Locatie  : Grotestraat 102, Cuijk 

Collecte  : Nederlands Bijbelgenootschap 

Organist  : Mw. D. Romeijn 

 

08-12-2019  : Ds. D. Stolk, Nijmegen  

Bijzonderheid : 2e Advent 

Collecte  : Leger des Heils 

Organist  : Dhr. K. de Wee 

 

15-12-2019  : Ds. P. Simons, Kleef 

Bijzonderheid : 3e Advent 

Collecte  : Unicef 

Organist  : Dhr. P. v.d. Woude 
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22-12-2019  : Mw. Ds. R. Baars, Oss 

Bijzonderheid : 4e Advent 

Collecte  : Rudolphstichting 

Organist  : Mw. M. de Heer 

 

   

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 

Samen optrekken (2) 

 

Beste mensen, 

 

dit wordt het tweede artikel, dat ik voor u schrijf onder de titel ´Samen 

optrekken´. Want dat doen we. U als gemeenteleden van Cuijk en Gra-

ve steeds een beetje meer - en sinds 1 september jl. ook u en ik als 

interim-predikant samen. Tijdens de startzondag op 6 oktober jl. in de 

kerk van Cuijk kwam dit duidelijk naar voren. In een korte duopresen-

tatie hebben de voorzitters Marianne Bruring en Joop Nohl mijn komst 

en taakstelling benoemd en later bleek dat de mooie bloemen voor mij 

waren. Mooi: zo´n welkom! Daar ben ik blij mee. 

De dienst stond verder ook in het teken van: samen op weg met een 

goed verhaal. Er klonken Bijbelgedeelten die dit onderstreepten; uit I 

Korinthe 12 en Mattheüs 5.  

Tijdens de preek heb ik geprobeerd vanuit de Bijbel gedachten aan te 

reiken, die kunnen helpen in het proces van naar elkaar toe groeien. 

Gelovigen samen mogen gemeente genoemd worden. En dat is een 

bijzondere club. In Gods naam worden ze aan elkaar toevertrouwd. 

Christenen vormen samen één geheel, als één lichaam, zoals Paulus 

het in een herkenbaar beeld omschrijft. En alle ledematen doen ertoe. 

Dus: iedereen doet ertoe. De uitwisseling die erbij hoort, wanneer je 

samen gaat optrekken, is belangrijk om ieders blik te verruimen; niet 

op een eigen eilandje blijven, maar van elkaar willen horen en leren - 

om samen wijzer te worden. Dat maakt rijker, dat geeft energie. Als 

het goed is. Ik noemde een paar concrete voorbeelden. Zo kan het hel-

pen om een beetje nieuwsgierig naar elkaar te zijn. Laat het een aan-

moediging zijn om maar gewoon vragen te stellen en dan naar het 

antwoord te luisteren. Verhalen over de herkomst van de liturgische 

klok bijvoorbeeld, of over vroegere predikanten. Of meer inhoudelijk: 

verhalen over hoe ieder haar/zijn geloof beleeft. Elkaar verhalen vertel-

len is een mooie manier om herkenning te ervaren en te merken, dat er 

uiteindelijk meer is dat ons bindt, dan dat ons scheidt. Kort gezegd: we 

horen allemaal bij onze Heer Jezus Christus.  

Kort na de Bergrede heeft Jezus volgens de evangelist Mattheüs een 

belangrijke boodschap voor zijn leerlingen: Jullie zijn het zout van de 

aarde en het licht in de wereld. Zo wordt ons perspectief vergroot. We 

hebben een woord voor elkaar, maar zijn daarnaast belangrijk voor de 

wereld om ons heen. Daarin kunnen we als volgelingen van Jezus zelfs 

het verschil maken. Zout was destijds kostbaar, maar veel was - en is - 

niet nodig om in een gerecht het verschil te maken en smaak te geven. 

Een beetje doet er al toe. En wie wel eens in het pikkedonker heeft 
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rondgedwaald weet hoe belangrijk een klein vlammetje kan zijn. Dus 

klinkt de aanmoediging: verstop je niet!  Wees zichtbaar, als licht. En 

het goede nieuws is vervolgens: het aantal doet er niet toe. Het gaat 

om kwaliteit, om intensiteit.  

Zo is wat mij betreft begin oktober een mooie start gemaakt: we horen 

bij elkaar en samen hebben we een goede boodschap, een goed ver-

haal voor elkaar én voor onze omgeving.  

 

Tijdens de koffie in De Herberg was het gezellig. De daarop volgende 

quiz was een prima gelegenheid om elkaar en het kerkgebouw in Cuijk 

wat beter te leren kennen. Voor mij was het een kans om overal even 

te kunnen kijken. Daarna samen eten: altijd goed! Met dank aan ieder-

een die deze start tot een succes heeft helpen maken.  

 

Graag bied ik u een inkijkje in mijn agenda: hoe denk ik de 16 uren die 

ik wekelijks voor uw gemeenten beschikbaar heb, voorlopig te kunnen 

invullen? Deze herfst werk ik me in, onder andere door huisbezoeken 

aan kerkenraadsleden te brengen en met diverse groepen te vergade-

ren. Ook is er regelmatig overleg met ds. Stolk. Alles in het kader van 

samen optrekken. In het preekrooster van 2020 heb ik al gezocht naar 

enkele zondagen om bij u voor te gaan, bij voorkeur op een eerste of 

derde zondag van de maand, dat begrijpt u. Daarbij heb ik wel reke-

ning te houden met afspraken elders. We zullen zien wat mogelijk is. 

De inzet van een interim-predikant is immers anders geordend, dan het 

werk van een (in deeltijd) beroepen predikant. Bij alles staat SAMEN 

wat mij betreft voorop. Dus zal ik ook met de kerkenraden overleggen 

over meer momenten van ´samen´ in 2020. Daarover kan ik in een 

volgend kerkblad meer melden. 

 

Tenslotte: zowel in Grave als in Cuijk heb ik letterlijk kerkelijk onder-

dak. In Cuijk kan ik in De Herberg terecht, in Grave heb ik zelfs een 

eigen werkruimte. Dat is heel prettig voor 

de momenten dat ik even op de computer 

wil werken of telefonisch bezig ben. De 

sleutels die hierbij horen, heb ik aan één 

ring gedaan. Ik zie het als een symbool: 

de sleutels zijn al samen.  

 

Met hartelijke groeten, 

 

ds. Sophie Bloemert  
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Toelichting bij de Collectes 

 

 

27 OKTOBER 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 

 

3 NOVEMBER STG. VRIENDEN CASTELLA EN DE SCHITTERING 

Hoofddoelstelling van de Stichting Vrienden van Castella (voorheen 

Maartenshof) en de SchitteRing is het creëren van een duurzame be-

trokkenheid van ondernemers, overheid, organisaties en burgers bij 

Castella en de SchitteRing om een leefbaarder, aangenamer, sfeervoller 

en aantrekkelijker huis voor bewoners te creëren. 

De werkzaamheden van de Vrienden van Castella en de SchitteRing zijn 

gericht op het verwerven van financiële middelen om grotere ontspan-

ningsactiviteiten voor de bewoners van Castella en de SchitteRing door 

te laten gaan 

10 NOVEMBER VLUCHTELINGENWERK NEDERLAND 

VluchtelingenWerk Nederland is een onafhankelijke organisatie die op-

komt voor de belangen van asielzoekers en vluchtelingen. Zij zijn huis 

en haard ontvlucht vanwege oorlog, politiek geweld, hun seksuele ge-

aardheid, afkomst of religie. VluchtelingenWerk helpt hen een nieuw 

bestaan in Nederland tot een succes te maken. Met een fijnmazig net 

van afdelingen, medewerkers en vrijwilligers is VluchtelingenWerk de 

enige organisatie in Nederland die vluchtelingen in alle stadia van hun 

verblijf bijstaat. 

 

17 NOVEMBER EO METTERDAAD 

EO Metterdaad biedt christelijke hulpverlening aan mensen die in ar-

moede of onrechtvaardige omstandigheden proberen te overleven. Ze 

helpt hen om hun leven weer op te bouwen. Deze hulpverlening wordt 

geboden in de vorm van projecten die over de hele wereld plaats vin-

den. 

 

24 NOVEMBER LAATSTE ZONDAG VAN HET KERKELIJK JAAR 

De opbrengst van de collecte is bestemd voor onze eigen gemeente. 
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1 DECEMBER NEDERLANDS BIJBELGENOOTSCHAP 

Het Nederlands Bijbelgenootschap brengt al sinds 1814 de Bijbel dicht-

bij. Samen met leden en donateurs maken zij het mogelijk dat mensen 

in binnen- en buitenland de Bijbel ontdekken, ervaren en doorgeven. 

Dat doen zij voor volgende generaties, in andere talen en in nieuwe 

vormen. Het NBG is er voor iedereen die de Bijbel relevant vindt en er 

zingeving voor zijn of haar leven aan wil ontlenen. 

 

8 DECEMBER LEGER DES HEILS 

Het Leger des Heils is een organisatie met vele vaste medewerkers en 

vrijwilligers. Met een directe en energieke aanpak verlenen zij hulp aan 

mensen in onze samenleving die daar behoefte aan hebben, ongeacht 

hun religieuze achtergrond. Alcohol- en drugsverslaafden, dak- en 

thuislozen, prostituees en veel (andere) slachtoffers van uitsluiting. 

Ondanks de economische welvaart is de nood in ons land nog altijd 

groot.  

 

15 DECEMBER UNICEF 

UNICEF helpt kinderen over de hele wereld bij het overwinnen van ar-

moede, ziekte, geweld en discriminatie. UNICEF is bij rampen en oorlo-

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

kunnen overleven maar ook kinderen die er alleen voor staan, krijgen 

van UNICEF bescherming tegen geweld, en misbruik.  

 

Collectebonnen   

 

In Grave zijn collectebonnen verkrijgbaar ter waarde 

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

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

van  het  bedrag  op  het  bankrekeningnummer van  

het College van  Beheer  van  de  Protestantse  Kerk  

in  Nederland  Gemeente  Grave, onder vermelding 

van het aantal vellen en het soort bonnen. Inlichtin-

gen over de collectebonnen bij Dhr. J. Teunissen, 

Burg. Raijmakerslaan 145, 5361KL Grave. Telefoon: 

0486-474091.  

E-mail: jan.teunissen1942@gmail.com 

 

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

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

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

haas: 

danielle.koolhaas@gmail.com 

mailto:jan.teunissen1942@gmail.com
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Jubileumconcert Cantate Deo 

 

 

 
Cantate Deo 

55 jaar 

 

 

     

 

 

Jubileumconcert 

 

 

 

M.m.v Sarah Konig, zang en Corrie Uijtdewilligen, piano 

onder leiding van Uschi Krawczyk 

 

 

Dit jaar is het 55 jaar geleden dat de Christelijk Gemengde Zangvere-

niging Cantate Deo werd opgericht. Een mijlpaal, die het koor niet on-

gemerkt voorbij wil laten gaan. In 55 jaar zijn er heel wat noten gezon-

gen, zijn er tijden geweest dat het koor heel klein of heel groot was en 

zijn heel wat kerkdiensten en evenementen opgeluisterd door het koor. 

Het jubileumconcert vindt plaats op zondag 3 november in de Bagij-

nenkerk, Bagijnenstraat 1 te Grave. Oude en nieuwe liederen zullen de 

revue passeren onder de bezielende leiding van dirigent Uschi Krawczyk 

en met begeleiding van vaste pianist Corrie Uijtdewilligen. Mezzoso-

praan Sarah Konig en organiste Anneke Mols zullen beiden een muzi-

kaal intermezzo verzorgen. U bent van harte uitgenodigd om dit bijzon-

dere concert van Cantate Deo bij te wonen. Het concert begint om 

14.30 uur, de kerk is open vanaf 14.00 uur, de toegang is gratis. Een 

vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Na afloop van het concert 

proosten we graag op 55 jaar zangplezier en op de vele jaren, die ho-

pelijk nog mogen volgen! 
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Koffieconcert 

 

Uurtje klassiek bij Koffieconcert Vrouwenkoor Chablis 

Op vrijdag 8 november geeft Vrouwenkoor Chablis uit Nijmegen een 

koffieconcert in de Protestantse kerk aan de Bagijnenstraat 1 in Grave. 

Het concert begint om 12.30 uur. Even een uurtje klassiek, op een 

doordeweekse dag. In de prachtige akoestiek van de Protestantse kerk 

in Grave. De toegang is gratis (een vrijwillige bijdrage wordt op prijs 

gesteld).  

Vrouwenkoor Chablis is opgericht in 2012. Op dit moment bestaat het 

uit 16 vrouwen: 8 sopranen en 8 alten. Chablis staat sinds enige tijd 

onder leiding van Miriam Westgeest. Het koor wil bekende en onbeken-

de werken voor meerstemmig vrouwenkoor ten gehore brengen. Tij-

dens het uurtje klassiek worden werken gezongen van componisten uit 

de 19e en uit de 20e eeuw. Het gaat om werken van Josef Rheinberger, 

Felix Mendelssohn, Johannes Brahms, Max Reger en Hendrik Andries-

sen. Centraal in het concert staat de mis van Josef Rheinberger, opus 

187, voor driestemmig vrouwenkoor. Speels zijn de liederen van 

Brahms, soms kort in lengte maar met indringende teksten over de 

liefde, vaak gebaseerd op volksliederen. Van Hendrik Andriessen wor-

den delen uit de Laudes Vespertinae uitgevoerd, geschreven voor een 

plechtigheid in de Katholieke kerk, rondom de aanbidding van het Al-

lerheiligste in de monstrans.  

Het koor wordt in een aantal werken op orgel begeleid door de bekende 

organist Geert Verhallen. In aansluiting op de koorwerken brengt hij  

enkele adagio’s van Christian Heinrich Rinck.  

 

 

 
 

Dirigent Miriam Westgeest 
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Oogstdienst 3 november 

 

Ook dit jaar willen we weer op de eerste zondag van november, in een 

gezamenlijke dienst, de oogstdienst organiseren. Dat komt in dit geval 

neer op zondag 3 november. 

 

Aan iedereen die wil bijdragen aan dit feest, waar-

in wij onze dank willen tonen voor alle goede ga-

ven, wordt gevraagd iets van Oogst mee te bren-

gen naar de kerk en dit voorin bij, voor of op de 

tafel uit te stallen. Dit mag heel gevarieerd zijn; 

bijvoorbeeld eigen gemaakte jam, baksels, groen-

te, fruit uit eigen tuin, bloemen, tekeningen, kaar-

ten, iets gebreid, gehaakt, genaaid, van alles is 

mogelijk.  

 

De binnengebrachte Oogst zal na de dienst naar 

de Herberg worden gebracht, waar het tijdens het 

koffiedrinken op ludieke wijze verkocht zal wor-

den.  

 

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

jaarscampagne van Kerk in Actie: “Versterk de kerk in het Midden-

Oosten”.  

 

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

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

kon zijn. 

 

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

 

 

 

Informatie van Ikusasa 

 

Onlangs hebt u in Gemeenteleven kunnen lezen dat de diaconie de 

stichting Ikusasa structureel gaat ondersteunen met een bijdrage van 

€125,00 per jaar. Dat geld wordt bijeengebracht door twee maal per 

jaar hiervoor te collecteren en de inhoud van het voormalige zendings-

busje in de kerk van Grave. Indien nodig vult de diaconie de opbreng-

sten hiervan aan tot het genoemde bedrag van € 125,00.  
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Van Ikusasa ontvingen we bericht wie we met onze bijdrage ondersteu-

nen. Het gaat om de 11-jarige Ziyaad, die ernstig verstandelijk beperkt 

is. Hieronder treft u achtergrond- in-

formatie over Ziyaad aan. 

 

Name: Ziyaad (CTC 162)  

Date of birth: 16 september 2008  

Language: Afrikaans en Engels  

Class: Grade 2B  

Ernstig verstandelijk beperkt  

 

Ziyaad heeft een oudere zus van 14 

en een jongere zus van 8 jaar, Hij 

groeit op bij zijn grootmoeder, oom en 2 tantes in een tweekamer flat. 

Zijn moeder is in 2018 overleden en zijn vader is niet betrokken bij zijn 

zoon. Het enige gezinsinkomen is het pensioen van de grootmoeder.  

Ziyaad is begonnen op een reguliere basisschool maar omdat dit te 

moeilijk voor hem bleek, is hij in 2018 naar het CTC (Het Coronation 

Training Centre in Johannesburg, een zogenaamde ‘special needs 

school) overgeplaatst. Hier gaat het, dankzij de structuur en de thera-

peutische setting, veel beter met hem. Hij zal altijd afhankelijk van an-

deren blijven en veel begeleiding bij de normale dagelijkse routines 

nodig hebben. 

 

De diaconie 

 

Ingezonden INLIA  

De waarde van je naam 

 

De duif tikt gewoon op het raam. Alsof hij aanklopt. “Dat is mijn vriend. 

Hij is gewend dat ik hem voer,”, zegt Alex terwijl hij het raam opendoet 

en de duif uit zijn hand laat eten.  

Die duif zal hem nog missen. Want de duif komt iedere dag; koffietijd, 

vaste prik. En Alex vertrekt binnenkort naar Armenië. “Misschien kun-

nen de anderen de nieuwe mensen op deze kamer straks zeggen wat 

hij graag eet”, peinst Alex. Ondertussen snijdt hij fruit voor zijn mense-

lijke bezoek. Mens en duif worden gastvrij onthaald. Heel Armeens dit: 

gasten krijgen goed te eten.   

Armenië is het geboorteland van zijn vader, de 53-jargie Alex is er zelf 

nog nooit geweest. Toch hoopt hij daar een nieuw leven op te bouwen 

als beeldend kunstenaar. Hij schildert (al zijn hele leven), maakt sculp-

turen & plastieken en beoefent textiele kunst.  
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Op de kleine kamer barst het van de schilderijen: landschappen, bloe-

men, religieuze afbeeldingen, portretten, dieren. Opmerkelijk genoeg 

geen duif, trouwens. Wel Armeense landschappen, nageschilderd van 

afbeeldingen op internet. Alsof hij zich vast inleeft.  

Daar een Drents landschap, de kleuren springen uit het schilderij. En 

hoog aan de muur een stilleven dat toch echt veel heeft van een Hel-

mantel, de beroemde schilder. “Ik heb Henk Helmantel ontmoet”, ver-

telt Alex, “Het is een heel inspirerende man. Ik mocht in zijn atelier 

kijken. Het was zo’n mooie ervaring. Daarom heb ik ook een schilderij 

in die sfeer gemaakt.” 

Zo even. Gewoon even een stilleven à la Helmantel schilderen. Hij zegt 

het zonder pochen. Het is zoals het is. Hij ziet kunst, hij ziet stijlen en 

technieken, ze inspireren hem en hij adopteert ze. Als vanzelf. Zo staan 

er bijvoorbeeld ook werken in de sfeer van De Ploeg, het bekende Gro-

ningse kunstenaarscollectief. 

Zijn kunst is de reden dat hij er nu voor kiest om naar Armenië te emi-

greren. Je naam op een kunstwerk moet wat betekenen, vindt hij. Maar 

Alex heeft nu geen paspoort, geen erkende identiteit. Zijn handteke-

ning is daarmee voor zijn gevoel zonder waarde. In Armenië hoopt hij 

na verloop van tijd een Armeens paspoort te krijgen, nu hij toestem-

ming heeft gekregen zich daar te vestigen. Dan zal zijn naam eindelijk 

waarde hebben. 

“Ik ben iedereen zo dankbaar voor wat ik hier ontvangen heb, het eten, 

het bed, de kamer, de materialen. Dank je wel, Groningen!” Hij slaat 

zijn hand tegen zijn borstkas, op de plek van zijn hart. Daarom geeft 

hij dit interview: om afscheid te nemen met een oprecht ‘dankjulliewel’.  

“De wereld is groot”, zegt hij met een weids gebaar, “maar misschien 

kom ik mijn Nederlandse vrienden nog wel eens tegen. Want Neder-

landse mensen, dat zijn míjn mensen. Goede mensen.” Hij wordt er 

emotioneel van. Hij zal alle mensen missen. Maar als hij straks een 

paspoort heeft, en een leven opgebouwd, kan hij misschien nog wel 

eens op bezoek komen. Hij durft het bijna niet hardop te zeggen. 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fotobijschrift: 

Alex exposeerde op diverse plekken in Groningen, onder meer hier bij 

de GGD Groningen 
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Informatie van en voor Grave 
 

Bloemengroet 

 

18 augustus Irma Hogervorst 

25 augustus Coby van ’t Geloof 

8 september Karel de Wee 

15 september Mimi Pameijer 

22 september Henk en Dien Lieverdink 

29 september Willy v.d. Bult 

13 oktober Jan Teunissen 

20 oktober Marietje Nohl 

 

 

Ledenadministratie 

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

 

Ingeschreven als vrienden van onze kerk: 

Dhr. en mevr. F. Jasper, Grave 

 

Nieuw ingekomen 

Dhr. W.H. de Leeuw, Sint Hubert  

 

Verhuisd: 

Mevr. J. Gemmink, zij is in Escharen blijven wonen. 

 

 

Met vriendelijke groeten,  

Janny Ramp  

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ramp.janny@gmail.com
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Passage 

 

Na de warme zomerpauze van 3 maanden was het fijn om elkaar weer 

te treffen als leden van Passage. Het weerzien vond plaats in Overas-

selt, waar we konden genieten van de gastvrijheid van Lies. We moch-

ten een nieuw lid begroeten en er was gelegenheid voor uitwisseling 

van de wederwaardigheden van de afgelopen tijd. 

De eerst ledenavond heeft inmiddels ook plaatsgevonden. De ons al 

bekende mw. Alie Hoek gaf een lezing over de zin van etiquette: ‘niet 

tuttig, maar nuttig’, gaf ze ons te kennen.  

Het maakt het intermenselijk verkeer ook gemakkelijker als je weet 

wat er ‘volgens de regels’ van je wordt verwacht. Mevrouw Hoek be-

zorgde ons met haar overtuigende verhaal een onderhoudende avond. 

Ook de dames die zich samen creatief bezighouden zijn het seizoen 

weer begonnen, zoals gewoonlijk bij Christel thuis. Te zijner tijd kunnen 

we hun ongetwijfeld fraaie kaarten en werkstukjes bewonderen en ko-

pen. 

Donderdag 3 oktober kwamen we met een aantal leden bij elkaar om 

nog eens één van de prachtige  werelderfgoedfilms te bekijken. Deze 

keer kreeg Engeland onze aandacht, en we zagen de stad Bath, het 

indrukwekkende Stonehenge, de kathedraal van Durham en Westmin-

ster Abbey. Ook van het Schotse Edinburgh kregen we beelden te zien 

en de geschiedenis te horen. De films van deze serie zijn erg mooi om 

te zien, de muziek erbij is prachtig en de geschiedenis leerzaam. 

Kortom: we zijn weer actief van start gegaan na de zomervakantie. 

 

 

  Lief en leed 

De traumahelikopter komt dagelijks bij ons over het huis. Wie kijkt er 

nog op van een gillende ambulance? Gewenning? Maar dan ........... 

 

Zaterdag 28 september: We zagen hem wel staan nabij het busstation. 

Hé, wat doet die ambulance daar? Een dag later hoor je dat onze 

Sjoukje Roseboom op die plaats met haar fiets een fikse valpartij 

maakte. Dan komt het ineens heel dichtbij.  

Even was Sjoukje helemaal 'van de kaart'; bewusteloos! Gelukkig wa-

ren er direct genoeg behulpzame handen, maar het was toch heftig 

schrikken. Het is al met al gelukkig meegevallen. Het grootste pro-

bleem was dat ze dingen dubbel zag, maar de oogarts gaf alle hoop dat 

ook dat weer goed gaat komen. Fijn Sjouk dat je op 13 oktober alweer 

in de kerkdienst kon zijn. Sterkte met verder herstel. 
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Als ik dit schrijf is Wim van de Bult alweer twee weken thuis. Het was 

best spannend of dat weer zou gaan lukken. Samen met de hulp van de 

thuiszorg is Willy hoopvol over de ontwikkelingen, maar ook zij had een 

valpartij met de fiets. Het bleef bij een ontveld been: "Ach dat geneest 

wel weer", was haar reactie, maar intussen zit het met haar rug ook 

niet lekker. Gelukkig krijgt ze veel steun van haar zus Anneke. 

 

Grote schrik, ook voor Dien Lieverdink die ongelukkig ten val kwam en 

haar pols brak. Inmiddels is het gips er weer af en is het ergste achter 

de rug. Dien en Henk blijven goedsmoeds.  

 

Gedurende vijf weken pendelen Lies en ik dagelijks naar het Radboud 

alwaar Lies bestraald wordt vanwege een gezwel achter haar oor. Ge-

lukkig blijft ze er tot heden goed vitaal bij.  

 

Met elkaar merken we maar al te goed dat ouderdom nogal eens met 

gebreken komt en dat je tegen grenzen aanloopt. Maar laten we ons 

vooral realiseren dat onze Hemelse Vader ons hierin niet alleen laat 

staan. Zegen, steun, hoop, herstel en troost, we mogen er Hem om 

bidden. 

 

Frank van Den Dool 

 

    

Informatie van en voor Cuijk 
 

PASTORAAT CUIJK 

 

Bloemengroet 

In de afgelopen welen gingen de zondagse bloemen vanuit de kerk-

dienst naar:  

 

*zondag 11 augustus 2019, met een hartelijke 

groet naar dhr. Berghorst te Cuijk 

*zondag 25 augustus 2019, met een hartelijke 

groet en als dank voor hun inzet mw. en dhr. Dijk-

stra Huisman te Cuijk 

*zondag 1 september 2019, met een hartelijke 

groet en als dank voor hun inzet naar mw. en dhr. 

Konijnenbelt te Cuijk 

*zondag 8 september 2019, met een hartelijke groet naar fam. Elze-

naar te Cuijk 

*zondag 22 september 2019, met een hartelijke groet naar van Beelen 

te Cuijk 
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*zondag 29 september 2019, met een hartelijke groet en als dank voor 

zijn inzet naar dhr. Eckhardt te Cuijk 

*zondag 6 oktober 2019, met een hartelijke groet naar  

Ds. Bloemert uit Heerlen. 

*zondag 13 oktober 2019, met een hartelijke groet en beterschap naar 

dhr. Verwoert 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:  

adrianagrijs1952@gmail.com 

 

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) 

 

 

Laatste Zondag Kerkelijk Jaar 

 

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

voorbijgegane jaar en gedenken wij hen die het afgelopen jaar zijn 

overleden. 

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

Deze zondag valt dit jaar op 24 november. 

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

gemeente zijn overleden. 

De familieleden hebben een uitnodiging ontvangen om in deze dienst 

een kaars aan te steken voor hun dierbaren en ook allen in de dienst 

aanwezig krijgen hiervoor de gelegenheid. 

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

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

Koninkrijk, vorm geven. 

De dienst begint om 10 uur en ds. David Stolk zal voorgaan. 

Wij nodigen iedereen van harte uit. 

Na de dienst is er koffiedrinken in De Herberg. 

 

 

 

mailto:adrianagrijs1952@gmail.com
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Bedankt 

 

Hierbij willen wij iedereen bedanken voor de overweldigende belang-

stelling en het medeleven dat wij mochten ontvangen tijdens de ziekte 

en na het overlijden van mijn lieve vrouw Lies Berghorst, onze moeder, 

schoonmoeder en oma.  

De leegte blijft moeilijk te aanvaarden, maar zoveel betrokkenheid ver-

zacht het verdriet en geeft de kracht om verder te gaan. 

 

Henk Berghorst, kinderen en kleinkinderen 

 

Lief en leed 

Doopviering 

We kijken met fijne gevoelens terug op de doopviering van 13 oktober 

j.l.  Wij mochten Mitch Jürgen Servaes Gieseck dopen in het bijzijn van 

vele familieleden en vele kinderen. Wij wensen in dit kerkblad de ou-

ders Kimber en Zico, dochtertje Jole, peetoom Justin, peettante Amiza 

heel veel zegen toe en alle goeds, samen met de verdere familieleden 

en vrienden. 

 

Huwelijksjubilea 

Op 14 november a.s. zijn de heer en mevrouw Van der Jagt-Schoppers 

505 jaar getrouwd. Een heel fijne dag toegewenst. En reeds nu onze 

hartelijke gelukwensen. 

Op 30 november a.s. zijn de heer en mevrouw Van Beelen-Lay 40 jaar 

getrouwd. Reeds nu van harte gefeliciteerd en een heel fijne dag toe-

gewenst. 

Bemoediging 

Voor mensen in de gemeente die ziek zijn, moeilijkheden ervaren, ver-

driet, gemis, eenzaamheid ondervinden.                                                                                                           

Allen heel veel sterkte toegewenst. 

 

Laatste zondag kerkelijk jaar, gedachtenisdienst 

Op zondag 24 november a.s. zullen wij in de dienst op passende wijze 

de overledenen van het afgelopen jaar weer herdenken in onze ge-

meente. Een ieder wordt dan uitgenodigd om een lichtje te ontsteken 

voor iemand die hem of haar dierbaar is en die men wil herdenken.                                                                                                       

Elders in dit kerkblad vindt u daarover meer informatie.                                                             
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Veelzeggend, troostend en bemoedigend zijn in dit verband enkele 

strofen uit een gedicht van Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) :  

Laat warm en stil vandaag de kaarsen branden:                                                                                    

Gij hebt ze in onze duisternis gebracht.                                                                                       

Breng als het zijn kan, ons ooit weer bij elkander,                                                                         

Maar wij weten het, uw licht schijnt in de nacht. 

Zij het dat diepe stilten ons omringen,                                                                                            

Laat ons toch horen, Heer, nu als voorheen,                                                                                                                    

het lofgezang dat al uw kinderen zingen,                                                                                                 

het volle licht der wereld om ons heen. 

Door goede machten, wonderbaar geborgen                                                                                                      

wachten wij rustig, wat ons lot ook zij.                                                                                               

God is bij ons, in de avond en de morgen,                                                                                         

en elke nieuwe dag is Hij nabij. 

Tenslotte. 

U allen vrede en alle goeds toegewenst deze herfsttijd en straks op weg 

naar de winter.  

 

Met een hartelijke groet, 

 Ds. David Stolk 
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Agenda Grave -Cuijk 

 

Oktober 2019 

31 okt, 12.00 uur: Samen aan tafel, Grave 

31 okt, 20.30 uur: Leeskring Cuijk  

 

November 2019 

03 nov, 14.30 uur: Jubileumconcert Cantate Deo, Grave 

08 nov, 12.30 uur: Lunchconcert Chablis, Grave 

18 nov, 20.00 uur: Passage, Grave 

28 nov, 12.00 uur: Samen aan tafel, Grave 

 

December 2019 

14 dec, 20.00 uur: Concert Carmina Ludens 

16 dec, 20.00 uur: Passage 

21 dec, 19.30 uur: Kerstsamenzang Cantate Deo 

27 dec, 20.00 uur: Concert Muzimare, Grave 

 

 

Verschijningsdata volgende edities 

 

Editie    Uiterste  Verschijnings- 

    Inleverdatum  datum 

 

Kerst    30 november 2019 09 december 2019 

Winter    04 januari 2020 13 januari 2020 

Pasen    22 februari 2020 02 maart 2020 

Pinksteren   18 april 2020  27 april 2020 

Zomer    20 juni 2020  29 juni 2020 

 

 

 

 redactie.pkngrave@gmail.com  

 

Inleveren op A4, in word (geen pdf) , lettertype Verdana,  

lettergrootte 10. 

Na de sluitingsdatum is plaatsing niet verzekerd. 

De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen te wijzigen, in te 

korten of niet te plaatsen. 

Richtlijn voor omvang artikelen: maximaal 600 woorden. 

 

 

 

 

mailto:redactie.pkngrave@gmail.com
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Algemene informatie Grave 

 

PKN Grave 

Bagijnenstraat 1, 5361 EM Grave 

Postbus 68, 5360 AB Grave 

Tel.: 0486 – 475682 

grave-cuijk.protestantsekerk.net 
 

Predikant:  

ds. S.H.H. (Sophie) Bloemert, Interim-predikant 

Telefoon: 06-11537677 

s.bloemert@protestantsekerk.nl  

thuis: Vrusschemigerweg 21, 6417 PB Heerlen 
 

In noodgevallen contact opnemen met de 

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

 

Samenstelling Kerkenraad 

 

Voorzitter      Scriba 

Dhr. J. Nohl     Mw. J. Ramp 

P. Berthierstraat 9, 5361AT Grave   Torenstraat 5a, 5438 AN Gassel 

Tel.: 0486-473453    Tel.:0486-852791 

joop.nohl@home.nl    ramp.janny@gmail.com 

 

Ouderling     Diaconie 

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

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

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

fvdendool@gmail.com   gerriedijkink@gmail.com 

 

College van kerkrentmeesters 

Voorzitter    Secretaris   

Dhr. J. Nohl    Mw. H. Jansen  

P. Berthierstraat 9, 5361AT Grave Hengel 23, 5361 PH Grave  

Tel.: 0486-473453   Tel.: 06-83895755    

joop.nohl@home.nl   hedi.jansen@gmail.com  

 

Betaalmeester   Coördinator gastparen  

Dhr. J. Teunissen   Mw. W. Brussaard   

Burg. Raijmakerslaan 145  Arnoud van Gelderweg 55   

5361 KL Grave   5361 CV Grave   

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

jan.teunissen1942@gmail.com  

http://grave-cuijk.protestantsekerk.net/
mailto:s.bloemert@protestantsekerk.nl
mailto:ramp.janny@gmail.com
mailto:fvdendool@gmail.com
mailto:gerriedijkink@gmail.com
mailto:joop.nohl@home.nl
mailto:jan.teunissen1942@gmail.com
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Ledenadministratie  Preekbeurten & Organisten 

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

Torenstraat 5a    Plattegraaf 20 

5438 AN Gassel   6611 LD Overasselt 

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

ramp.janny@gmail.com   liesvandendool@gmail.com 

 

Verhuur en exploitatie kerkgebouw 

Mw. J. van Dongen   Mw. J. Vermeer 

Oranje Bastion 15   Trompetterstraat 13 

5361 EG Grave   5361 EP Grave 

Tel.: 0486-471413   Tel.: 06-22553437 

Tel.: 06-14062391 

jennekevandongen@outlook.com vermeer13@home.nl 

      

Diaconie ( overige functies) 

Penningmeester Diaconie Betaalmeester 

Dhr. T. Vissers   Mw. J. Teunissen 

Veldweg 20    Burg. Raijmakerslaan 145 

5364 RJ Escharen   5361 KL Grave  

Tel.: 0486-474284   Tel.: 0486-474091 

ton.vissers@xs4all.nl  jan.teunissen1942@gmail.com 

 

Jeugd     Bijbelgenootschap 

Mw. P. Jetten-Duinkerken  Dhr. J. Nohl 

De Strengen 24,    Pater Berthierstraat 9 

6581 JZ Malden    5361 AT Grave 

Tel.: 024-3586168   Tel.: 0486-473453    

petrajettenduinkerken@gmail.com joop.nohl@home.nl 

 

 

 

 

Bankrekeningnummers 

 

 

Bankrekeningnummers College van Beheer PKN Grave: 

INGbank BIC: INGBNL2A IBAN: NL75 INGB 0001068871 

    

Bankrekeningnummers Diaconale raad Grave: 

ABNAmro BIC: ABNANL2A   IBAN: NL72 ABNA 0523820992 

 

 

 

mailto:ramp.janny@gmail.com
mailto:liesvandendool@gmail.com
mailto:vermeer13@home.nl
mailto:ton.vissers@xs4all.nl
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Oliestraat 4, 5361 GN Grave         0486 472 074
Wanroijseweg 42, 5451 HA Mill    0485 452 868

info@annorauitvaartverzorging.nl
www.annorauitvaartverzorging.nlIn samenwerking met Yarden

Betrokken, flexibel en vertrouwd

 

 

 

Afhaal- 
punten:  

o.a. Reek 
Grave 
Mill 
Langenboom 
Zeeland 
Uden 
 

 
Biologische groente- en fruit-
abonnementen en boerderijwinkel 

Openingstijden Boerderijwinkel:  
woensdag: 13 tot 19 uur, vrijdag: 9 tot 21 uur  en 
zaterdag van 9 tot 18 uur. 
Meino Koning, Schaijksestraat 17, 5375 KC Reek   
Website: www.2linden.nl * E-mail: info@2linden.nl 
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A� aalpunten: o.a. Reek, Grave, Mill, Langeboom, Zeeland, Uden

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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