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Kerkdiensten Cuijk 

 

22-01-2017  : Mw. Ds. L.C. Manuputty, Groesbeek 

Collecte  : Hanka en Derk Oosterveld werk in Afrika 

 

29-01-2017  : 

Collecte  : Stg. Het Passion, Hummelo 

 

05-02-2017  : Ds. A.C. van Brussel, Grave 

Locatie  : Bagijnenstraat 1, Grave 

Collecte  :Voedselbank Land van Cuijk 

 

12-02-2017  : Ds. D. Stolk, Cuijk 

Collecte  : Unicef 

 

19-02-2017  : Mw. Ds. L.C. Manuputty, Groesbeek 

Collecte  : Stg. De Vrolijkheid (kinderen AZC Grave) 

 

26-02-2017  : Ds. H. Gols, Nijmegen 

Collecte  : Pastoraal Diaconaal Centrum De Herberg 

 

05-03-2017  : Ds. D. Stolk, Cuijk 

Collecte  : Kerk in Aktie 40dagentijd de Glind 

 

12-03-2017  : Ds. 

Collecte  : Stg. Madalief (kinderen in Madagascar) 

 

 

Alle Kerkdiensten beginnen om 10.00 uur tenzij anders is vermeld. 
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Kerkdiensten Grave 

 

22-01-2017  : Ds. A.C. van Brussel, Grave 

Collecte  : Hanka en Derk Oosterveld werk in Afrika 

   

29-01-2017  : Ds. P. v.d. Waal, ’s Hertogenbosch 

Collecte  : Stg. Het Passion Hummelo 

 

05-02-2017  : Ds. A.C. van Brussel, Grave 

Collecte  : Voedselbank Land van Cuijk 

 

12-02-2017  : Ds. H.J. van Kapel, Waspik 

Collecte  : Unicef 

 

19-02-2017  : Ds. A.C. van Brussel, Grave 

Bijzonderheid : Themadienst 

Collecte  : Stg. De Vrolijkheid (kinderen AZC Grave) 

 

26-02-2017  : Mw. Ds. J. van Marion, Nijmegen 

Collecte  : Pastoraal Diaconaal Centrum De Herberg 

 

05-03-2017   : Ds. D. Stolk 

Locatie  : Grotestraat 102, Cuijk 

Collecte  : Kerk in Aktie 40 dagentijd De Glind 

 

12-03-2017  : Ds. D. de Jong, Oss 

Collecte  : Stg. Madalief (kinderen in Madagascar) 

 

 

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
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Voorwoord 

 

Een gezegend, opbouwend en gezond 2017 

Als deze editie van Gemeenteleven verschijnt, is het jaar 2017 alweer 

twee weken oud, of misschien ‘jong’. We hebben elkaar de beste wen-

sen gewenst, en hebben ons al of niet tot deze dag aan onze goede 

voornemens gehouden. Niet meer roken, niet meer zoveel eten, niet 

meer zoveel snoepen, en wat al niet meer zij. Soms vragen we elkaar 

op nieuwjaarsdag nieuwsgierig naar wat onze goede voornemens zijn 

voor het komende jaar. En soms kijken we elkaar dan verlegen aan en 

bekennen dat we weliswaar goede voornemens hadden, maar dat we 

ze alweer vergeten zijn. Nee, antwoorden we dan, gewoon het leven 

leven dat we ook voorheen leefden.  

Ik weet het niet, maar ik denk dat er maar weinig mensen zijn geweest 

die elkaar en zichzelf hebben toegewenst: ‘dat ik meer vrede in mezelf 

krijg’ of ‘dat ik vriendelijker mag worden voor mijn medemens’. Een 

wens als ‘dat ik mijn medemensen van harte kan vergeven als ze me 

gekwetst hebben’, komt vaak gewoon niet bij ons op. Dat is zo abstract 

en vooral zo vroom en misschien weten we zelf ook wel, dat er soms 

weinig van deze voornemens terecht zal komen.  

Dat die nieuwjaarswensen niet uitgesproken worden betekent niet dat 

we ons in 2017 niets van onze omgeving aantrekken. Mensen weten 

zich immers elk jaar opnieuw in te zetten voor hun medemensen. Neem 

nou de vrijwilligers binnen en buiten onze kerk. Velen zetten zich bij-

zonder in en geven zo een geweldig signaal af voor de samenleving. 

Betrokkenheid en verbondenheid met mensen die het goed of minder 

goed met elkaar menen, geeft uitdrukking aan het goede voornemen 

om vrede en vriendelijkheid te bewerkstelligen. Geeft uitdrukking aan 

het geloof in een betere wereld. Daarmee kunnen ze anderen enthou-

siast maken om ook eens iets te gaan doen, binnen of buiten de kerk. 

Alleen al de PKN gemeente te Grave kent ruim zeventig vrijwilligers. Zij 

zetten zich in het bijzonder in voor de kerkgemeenschap en zo voor de 

samenleving in Grave in het algemeen. 

Een ander teken, dat mensen goede voornemens hebben is het feit, dat 

ze nadenken over hun fouten en tekortkomingen van het afgelopen 

jaar. Ze hebben spijt van sommige beslissingen en beloven zichzelf en 

anderen om dit het komende jaar anders of beter te doen. Dan kan het 

ook zomaar gebeuren dat mensen rond de jaarwisseling beslissen om 

standpunten te heroverwegen en het goed te maken met iemand 

waarmee ze in onmin leven. Een keer een goed gesprek kan daarbij 

helpen. Het voornemen om tot bezinning te komen tijdens 'Oud en 

Nieuw' en te vergeven en vrede te sluiten is overigens een typisch 

joodse gedachte en gewoonte. 
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Nogal wat joodse mensen vieren aan het begin van het nieuwe jaar 

‘Rosh Hasjanah’ ook wel de dag van het bazuingeschal genoemd. Het 

feest verwijst naar Lev. 23:23-25: 

 

‘De Heer zei tegen Mozes: ‘Zeg tegen de Israëlieten: “De eerste dag 

van de zevende maand moeten de hoorns schallen. Het zal voor jullie 

een rustdag zijn, die je als heilige dag samen moet vieren. Je mag die 

dag niet werken en moet de HEER een offergave aanbieden. 

 

Hoorngeschal roept op tot bezinning en omkeer, dat is het doel van 

deze dag, die op zijn beurt weer een inleiding is op grote verzoendag. 

Mensen proberen zich, juist met 'Oud en Nieuw', de dingen te herinne-

ren die zij in het afgelopen jaar verkeerd hebben gedaan in de verhou-

ding met hun medemens en met God, om dan hun leven te kunnen 

beteren. Dat kost vaak wat, zoals wij dat noemen, zelf opoffering. De 

Bijbel sluit hier naadloos op aan. In het evangelie van Matteüs staat te 

lezen: 

 

'Wanneer je dus je offergave naar het altaar brengt en je je daar herin-

nert dat je broeder of zuster je iets verwijt, laat je gave dan bij het 

altaar achter; ga je eerst met die ander verzoenen en kom daarna je 

offer brengen' (Matteüs 5:23-24) 

 

Naast al het goede vrijwilligerswerk dat er in de kerk gebeurt, en naast 

het moment van bezinning op - en verbetering van de vrede en vriend-

schap tussen God en mensen, zouden we als leden van de PKN ge-

meentes Grave en Cuijk elkaar ook een goed voornemen kunnen toe-

wensen: dat de leden van de beide kerkgemeenschappen Grave en Cu-

ijk dit jaar de basis mogen gaan leggen voor een lange periode van 

verbondenheid, verdraagzaamheid, vrede, vreugde en vriendschap voor 

God en mensen. 

 

Allen een gezegend, opbouwend en gezond 2017 toegewenst!  

Ds. Ton van Brussel 
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TOELICHTING BIJ DE COLLECTES 

 

22 JANUARI HANKA EN DERK OOSTERVELD VOOR HUN WERK IN 

ZUID-AFRIKA 

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

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

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

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

dagelijks geconfronteerd met honger, ziekte, geweld, prostitutie, huis-

vestingsproblemen etc. Vaak verliezen ze de hoop en verwachten ze 

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

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

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

 

29 JANUARI STICHTING HET PASSIO HUMMELO 

Time-outvoorziening Het Passion ligt als een baken van rust in het 

landschap van de Achterhoek. Omringd door vrijwilligers vinden de 

dak- en thuislozen in 4 tot 6 weken tijd nieuwe energie om zinvolle 

vervolgstappen te overwegen. 

Hierbij krijgen ze professionele begeleiding om wellicht een stap te ma-

ken naar een concreet vervolgtraject. Het Passion is een diaconaal pro-

ject en afhankelijk van giften en de inzet van vrijwilligers. 

 

5 FEBRUARI VOEDSELBANK LAND VAN CUIJK 

Het doel van de Voedselbank is voedselhulp bieden aan mensen die het 

tijdelijk heel moeilijk hebben. Helaas moeten steeds meer mensen ge-

bruik maken van deze hulp. Tevens heeft de Voedselbank een verwijs-

functie naar officiële instellingen, velen weten de weg nog niet te vin-

den naar instanties zoals de sociale dienst, maatschappelijk werk. Ook  

wil men een platform bieden voor lotgenotencontacten. Door sociale 

contacten komen mensen uit hun isolement 

Bij de Voedselbank in Grave komen plm. 40 gezinnen een voedselpak-

ket halen 

 

12 FEBRUARI 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.  
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19 FEBRUARI STG. DE VROLIJKHEID (voor kinderen AZC Grave) 

Stichting De Vrolijkheid geeft extra aandacht aan kinderen en jongeren 

in Nederlandse asielzoekerscentra. Deze jonge vluchtelingen zijn af-

komstig uit landen waar geweld en onderdrukking tot het dagelijks le-

ven horen. Ze hebben hun vertrouwde leven achter zich moeten laten.  

Hun bestaan in Nederland blijft vaak nog jarenlang uiterst onzeker Voor 

deze kinderen organiseert  de Vrolijkheid samen met bewoners in de 

AZC’s creatieve activiteiten. Om zelfvertrouwen en om even kind te 

kunnen zijn. 

 

26 FEBRUARI PASTORAAL DIACONAAL CENTRUM DE HERBERG  

De Herberg in Oosterbeek biedt tijdelijk onderdak en deskundige pasto-

rale begeleiding  aan mensen die psychisch of lichamelijk moe zijn of 

omdat het leven hen om wat voor reden zwaar valt  

Men heeft behoefte aan rust en deskundige pastorale begeleiding van-

wege een diepingrijpende gebeurtenis: het verlies van een dierbare, 

onverwacht ontslag of arbeidsongeschiktheid. Dan kan een verblijf in de 

Herberg van grote betekenis voor iemand zijn.  

 

5 MAART DIENST IN CUIJK KERK IN ACTIE 40DAGENTIJD  

Steun kinderen en jongeren in De Glind. 

Over zes weken is het Pasen. Vandaag staat de 40dagentijd in het te-

ken van liefhebben. In Jeugddorp De Glind is het geven van liefde de 

basis. Hier maakt de Rudolphstichting het mogelijk dat kinderen en 

jongeren liefdevol worden opgevangen omdat thuis wonen niet meer 

kan. Kerk in Actie steunt het werk van De Glind. Met uw bijdrage aan 

de collecte maakt u het mogelijk dat kinderen en jongeren in De Glind 

op kunnen groeien tot krachtige volwassenen. 

 

De diaconie beveelt alle collectes van harte bij u aan. 

 

 

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 Col-

lege van Beheer van de Protestantse Kerk in Nederland Gemeente Gra-

ve, onder vermelding van het aantal vellen en het soort bonnen. Inlich-

tingen over de collectebonnen bij Dhr. J. Teunissen, Burg. Raijma-

kerslaan 145, 5361KL Grave. Telefoon: 0486-474091. 

E-mail: jan.teunissen1942@gmail.com 
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Communicatie 

 

In de voorbereiding van de samenvoeging van de Protestantse Ge-

meente Grave en Cuijk hebben de kerkenraden zich ook gebogen over 

de communicatiemiddelen. Besloten is om vanaf 1 januari 2017 over te 

gaan tot een gezamenlijk kerkblad en een gezamenlijke website. Het 

liep anders. De website van Grave werd in het voorjaar van 2016 ge-

hackt. De website van Cuijk werd snel omgebouwd tot 

een gezamenlijke website en zo werd veel geld en ener-

gie bespaard. Maar nu ligt wel volgens plan het eerste 

nummer van het gezamenlijk kerkblad van Grave en 

Cuijk voor u met de vertrouwde naam Gemeenteleven. 

 

De Protestantse Gemeenten Grave en Cuijk bedienen 

zich van verschillende communicatiemiddelen. We zetten 

ze even voor u op een rijtje.  

Kerkblad  

Het kerkblad is ons vertrouwde communicatiekanaal. Het heeft zijn nut 

de afgelopen eeuwen al bewezen. Aan de ene kant staat in het kerkblad 

alle informatie om op de hoogte te blijven van het wel en wee van de 

leden, van de kerkdiensten en andere activiteiten van onze gemeenten. 

Daarnaast is er ruimte voor verdiepende bijdrage vanuit verschillende 

hoeken. Het kerkblad wordt goed gelezen door leden die wat minder 

actief betrokken zijn bij de kerk en is geschikt voor mensen die weinig 

op hebben met digitale media. De redactie van ons gezamenlijk kerk-

blad wordt gevoerd vanuit Grave. U kunt uw bijdrage sturen naar re-

dactie.pkngrave@gmail.com.  

 

Website  

Op de gezamenlijk website staat aan de 

ene kant alle informatie om op de hoogte 

te blijven van de kerkdiensten en andere 

activiteiten van onze gemeenten. Daar-

naast staan er beleidsstukken op de site 

zoals het beleidsplan, de begrotingen en 

jaarrekeningen. Op de website kan ieder-

een terecht. Het is een geschikt middel om mensen die als gast onze 

diensten willen bezoeken te informeren, om publiek verantwoording af 

te leggen hoe wij  het geld besteden dat we als gift ontvangen hebben. 

Via de website kunnen we leden,  die van internet gebruik maken, snel 

informeren over activiteiten en ander nieuws. We hoeven niet te wach-

ten op de verschijningsdatum van het kerkblad. De redactie van onze 

website wordt gevoerd vanuit Cuijk. Heeft u zelf een bijdrage voor de 

website dan kunt u deze mailen naar h.biemond@home.nl.  

mailto:redactie.pkngrave@gmail.com
mailto:redactie.pkngrave@gmail.com
mailto:h.biemond@home.nl
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App 

De Protestantse Gemeenten Grave en Cuijk hebben ook een App. Op 

deze app staat nieuws en de informatie over de kerkdiensten en activi-

teiten worden vanuit de website automatisch doorgezonden naar de 

App. De App is een geschikt middel voor leden met een smartphone. Je 

draagt informatie altijd bij je en het is direct toegankelijk. Hoe laat is 

de gesprekskring? Is de kerkdienst zondag in Grave of in Cuijk?  

Wilt u ook gebruik maken van deze app? Voer dan het onderstaande 

stappenplan uit: 

1. Zoek dan op Protestant in de App-store 

2. Download de gratis app 

3. Open de app 

4. Typ in het zoekvenster [Cuijk] in  

De gemeenten betalen abonnementskosten voor de app. De app is vrij 

van reclame en geeft geen gebruikersgegevens door aan derden. De 

redactie van de app wordt gevoerd vanuit Cuijk. Heeft u zelf een bij-

drage voor de website dan kunt u deze mailen naar 

h.biemond@home.nl.  

 

Overige communicatiemiddelen 

Naast het kerkblad, de website en de app communiceren we als ge-

meenten ook via de afkondigingen in de kerk, via berichten in de plaat-

selijke kranten en via folders voor specifieke doelgroepen. In Cuijk is 

ook een e-mailservice. De kerkenraad stuurt soms afkondigingen die 

ook van belang zijn voor mensen die de kerkdienst niet bezoeken per 

e-mail naar alle leden waarvan het e-mailadres bekend is. Tijdens de 

actie Kerkbalans zal de Protestantse Gemeente Grave ook aan haar 

leden vragen het e-mailadres op te geven zodat ook daar gebruik ge-

maakt kan worden van de e-mailservice.  

 

Jenneke van Dongen 

Hennie Biemond  

Ingezonden 

 

Beste vrienden van de Casey Troy Foundation, 

 

2016 loopt ten einde en we willen u 

heel hartelijk bedanken voor uw steun 

en belangstelling in wat voor vorm 

ook. Dit doen we als bestuur en vrij-

willigers in Nederland, maar ook na-

mens onze partner de Casey Association. Samen hebben we, met uw 

hulp, kunnen zorgen voor “onze”  kinderen in Kameroen. Kinderen die 

mailto:h.biemond@home.nl
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zorg kregen, revalideerden, naar school gingen en last but not least 

aandacht en liefde kregen van alle mensen in het Casey’s Home.  

Het jaarverslag krijgt u nog toegestuurd, maar we willen al wel onze 

plannen voor 2017 voorleggen.  

  

Bezoek Kameroen 

Eind januari 2017 vertrekken Sally Ebot, met onze architect Ron van 

der Graaf, met fysiotherapeut Henk van Enck, en met Auwie Huang, 

verpleegkundige, naar Kameroen voor heel diverse werkzaamheden. 

Henk gaat de medewerkers en vrijwilligers helpen om de fysiotherapie 

nog beter op te zetten. In de container die begin februari 2017 aan-

komt zitten veel materialen voor de fysiotherapieruimte. 

Auwie gaat met de verpleegkundige van het centrum aan het werk om 

de kinderen te screenen, een zorg-volgsysteem op te zetten, maar ook 

om alle verpleegkundige materialen uit de container te ordenen en een 

plek te geven. Samen gaan ze spreekuren in de omliggende dorpen 

vorm geven. 

Ron heeft als architect een aantal afspraken met aannemers, gaat kij-

ken naar het onderhoud en gaat nieuwe soorten bouwmateriaal ter 

plekke testen. 

Sally doet al het regelwerk en heeft een agenda vol met punten die ze 

graag wil afhandelen. 

   

Aanleg bore hole 

Met hulp van de Vastenactie Wijchen, Parochie de Twaalf Apostelen, 

wordt het mogelijk gemaakt om een bore hole aan te leggen, waardoor 

de watervoorziening naar het Casey’s Home weer hersteld wordt. Er 

wordt voor de inwoners van Ikiliwindi een aftappunt met 4 kranen aan-

gelegd. Een verbetering van meer dan 100%, omdat nu het water uit 

een meertje gehaald moet worden. Dit vanwege de defecte waterlei-

ding die niet door de overheid wordt hersteld. 

                                       

Bouw Moeder en Kind centrum 

Zoals het er nu naar uitziet zal in 2017 ook de bouw van start gaan van 

het Moeder en Kind centrum. Een prachtig project waardoor de geboor-

te van gehandicapte kinderen voor een deel voorkomen kan worden, en 

er veel minder moeder- en kindersterfte zal zijn. 

Prenatale zorg, verloskundige zorg en postnatale zorg, consultatiebu-

reau en vaccinaties, 

Malariapreventie en behandeling, zorg voor zieke moeders en kinderen 

en zelfs tandheelkundige zorg! 

De bouw wordt financieel ondersteund door de Wilde Ganzen die in 

2017 voor ons gaan vliegen! 
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We hebben de hele toets procedure doorstaan en mogen vanaf nu ook 

het logo van de Wilde Ganzen gebruiken en daar zijn we super trots op.  

Als al het geld voor de bouw binnen is….zal het startschot klinken! 

Ons project heeft een nummer gekregen te weten 2016.0734. 

  

We hopen dat u ons helpt om het nieuwe project, Moeder en Kind cen-

trum, te realiseren. We zouden het geweldig vinden als u een bijdrage 

over zou willen maken op onze eigen bankrekening (NL51 RABO 0131 

3245 27 t.n.v. Stichting Gehandicapte Kinderen Kameroen)  

of op de rekening van de Wilde Ganzen (NL53 INGB 0000 0400 00) 

onder vermelding van het projectnummer: 2016.0734. 

  

We wensen u een prachtig 2017! 

  

Met vriendelijke groet, 

Namens bestuur Casey Troy Founda-

tion en Casey Association, 

    

Caroline Visser, secretaris 

06-46267581 

 

Ingezonden 

Bijzonder bericht uit Egypte 

 

Lieve mensen, 

 

Meer dan twee jaar lang werd ik vastgehouden zonder dat er 

een rechtszaak tegen mij werd aangespannen. Ik werd mishan-

deld door leven van de veiligheidsdienst. Vervolgens kreeg ik geen me-

dische zorg. En dat alles alleen maar vanwege een T-shirt. Ik kan niet 

beschrijven hoe gelukkig ik was toe ik in maart dit jaar vrijkwam. Ik 

had mijn leven weer terug. In de gevangenis ontving ik veel berichten 

van mensen die ik als mijn vrienden beschouw, terwijl ik ze helemaal 

niet ken. Het enige dat ik weet is dat zij rechten van mensen koeste-

ren. Ik ben alle Amnesty-leden daar zo dankbaar voor. Jullie 

kwamen voor mij op, zonder daarvoor iets terug te verwachten. 

Tijdens mijn gevangenistijd hoorde ik over de campagnes van Amnesty 

om mij vrij te krijgen. Als ik naar de rechtbank ging, hoorde ik altijd 

mensen zeggen: “we kennen jou” en “je zult vrij komen”. Die woorden 

gaven me zoveel hoop. Ik probeer nu mijn fysieke en geestelijke won-

den te laten helen en mijn studie weer op te pakken. “En ik blijf trouw 

aan de boodschap “Land zonder marteling”. Pas als marteling tot het 

verleden behoort, zal ik ophouden erover te praten. 
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Blijf alsjeblieft doorgaan met jullie steun voor alle gewetensge-

vangenen, waar ook ter wereld. Blijf strijden voor gerechtigheid 

voor iedereen en geef mensen hoop en een reden om door te leven, 

zoals jullie dat ook voor mij deden. Overal ter wereld zitten nog zoveel 

mensen onterecht gevangen. Amnesty International doet zulk belang-

rijk werk voor mensen die onzichtbaar zijn in donkere cellen. Ik wil u  

daarvoor heel hartelijk bedanken. 

 

Dank u wel, 

Mahmoud Hussein (Egypte) 

 

 

 

 

Ingezonden 

Smullen maar.... 

 

Wat waren ze weer lekker de oliebollen gebakken 

door leden van onze Protestantse gemeente. Einde 

december waren diversen  in de weer om de be-

stellingen ter bestemde 

plaatse te bezorgen. Ik heb 

begrepen dat er wel 1000 

oliebollen zijn gebakken! Ze 

waren alle zeer rijkelijk ge-

vuld met krenten en/of ro-

zijnen en deden m.i. zeker 

qua smaak niet onder voor 

de beste oliebollen in het 

land. Ik stel voor dat wij ons dit  jaar ook  lande-

lijk aanmelden om mee te dingen naar de prijs 

voor de  lekkerste oliebollen. ik ben er van over-

tuigd dat wij dan zeker in de prijzen zullen val-

len. 

 

Wim van de Bult 

 

Ingezonden 

Brieven aan Martin Luther (2) 

 

Lieber Martin, 

Ik weet dat je graag nog wat meer wilt vertellen over de nasleep van 

de 95 Stellingen, maar als je het niet erg vindt, leg ik je eerst een an-

dere vraag voor. Eén die mijzelf betreft en ook wat zorgen baart. 
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Onlangs werd een nieuwe kerkenraad gekozen. Nou ja, gekozen. Vijf 

mensen hadden zich aangeboden en die werden natuurlijk gekozen. De 

opkomst was bedroevend, 11%, 89% bleef thuis. U-Boot-christenen 

noemde iemand die vorige week, toen de kerk met kerst uit z’n voegen 

barstte. Ik vond het zo sneu, die magere opkomst en vroeg de voorzit-

ter van het stembureau, of ik ook mocht stemmen. Ja hoor, er was een 

formulier waarmee ik mij aanmeldde als lid van deze gemeente. Dat 

lidmaatschap trad dan ook gelijk in. Braaf vulde ik het papier in, tot ik 

bij de vraag belandde, wat mijn belastingnummer was. Ik betaal belas-

ting in Nederland, maar dat nummer geldt hier niet. En wat heeft de 

belastingdienst met mijn geloof en/of mijn inzet te maken. Op dat mo-

ment kwam onze pastor binnen, die de diskussie aanhoordde . hij keek 

mij wat schaapachtig aan en zei: „Nee, dat kan echt niet zonder belas-

tingnummer“. Martin, wat is er van jouw kerk geworden? Is bij jullie 

het geloof gereserveerd voor enkel Duitse mensen? 

Een broederlijke groet, Leen. 

 

Lieber Leen, 

Ik weet niet of het woord in mijn tijd al 

bestond, „fremdschämen“; jullie zeggen, 

geloof ik, plaatsvervangend schamen. 

Dat doe ik dus nu. 

Voor mij is jullie wereld een vreemde 

wereld en begrijpen doe ik veel dingen 

niet. De Katholieke Kerk was voor mij 

een feit, bijna zoals een zonsopgang, of 

regen na onweer. Dat er een kerk zou 

ontstaan, die mijn naam draagt, was 

nooit mijn opzet. Ik had die kerk van 

binnen uit willen veranderen. En dan 

komt de grote angel, die in dit reforma-

tieproces steekt. Mijn kritiek op de kerk werd omarmd door, wat jullie 

nu noemen, „de politiek“. Wij leefden in een wereld waarin adel en kerk 

de kaarten verdeelden. Maar ook de adel was ontevreden met de kerk, 

die als een soort multinational geld aan de samenleving onttrok zonder 

er iets voor terug te geven. Nou ja, dure kunst in Rome en aflaten die 

nergens op sloegen. 

Mijn 95 stellingen waren voer voor een aantal vorsten. Ik sprak de taal 

van het volk en als je het volk voor je zaak kunt winnen, sta je sterk. 

Ik heb daar natuurlijk ook weer van geprofiteerd. Toen ik in Worms op 

de Rijksdag mijn „ketterij” moest herroepen en die klassieke zin, die als 

een beeldmerk aan mijn naam kleeft, sprak: „Hier sta ik, ik kan niet 

anders“. Het spijt me, maar die zin is niet van mij. 
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Vanaf dat moment was ik vrij wild, dat zomaar afgeschoten kon wor-

den. Jullie herinneren je zeker nog de commotie rond Salman Rusdie en 

de fatwah van Khomeini. 

Dus die kidnap door keurvorst Frederik de Wijze en mijn gedwongen 

verblijf als Jonker Jörg op de Wartburg was in zekere zin mijn redding. 

Maar ik ben mijn hele leven afhankelijk gebleven van mijn „redders“ en 

de kerk die ontstond was altijd nauw verbonden met „de  heren van het 

land“. Dat heeft, behalve een vreselijke oorlog van 30 jaren, de kerk in 

gevaarlijk politiek vaarwater gebracht. Soms is dat stilstaand, stinkend 

water in plaats van een bruisende beek. 

Beste vriend, het zijn geen opbeurende woorden, maar toch, behoudt 

het geloof en als het zwaar wordt, helpt een lied. Ik heb als kloosterling 

veel tegen de duivel in gezongen en later in mijn gezin was het lied 

vaak een lichtstraal van boven. 

Wees in Gode bevolen, Martin L. 

 

Ingezonden 

Vertrouwd 

 

Zes jaren aaneen brachten we onze vakanties, lang en kort, met de 

kinderen door op een kleine camping in het prachtige Montferland vlak-

bij de Duitse grens. Op zondag kerkten we dan in het kleine Protestant-

se kerkje vlak naast Kasteel Huis Bergh in het grensstadje 's-

Heerenberg. Onze kinderen voelden zich al snel thuis in de zogenaamde 

kindernevendienst. Na enige tijd sprak de predikant ons aan: "Het be-

gint al heel vertrouwd te worden dat we u en uw gezin in de kerk zien. 

U bent hier dus nieuw; mag ik eens bij u langskomen voor een kennis-

making?" Dat is prima, antwoordde ik, maar dan moet u wel een hele 

reis maken, want wij wonen hier niet, wij verblijven hier namelijk in de 

weekends en vakanties op een camping. Na enige tijd schroefden we 

het aantal bezoeken aan de camping toch maar een stukje terug. Bij 

onze thuisgemeente in onze woonplaats raakten we geleidelijk steeds 

meer uit beeld. Het mag dan heel vertrouwd zijn als men je regelmatig 

in de zondagse dienst aantreft nabij je vakantieadres, maar intussen 

hoor je er nergens meer hélemaal bij. 

 

Na vele jaren kerkten Lies en ik tijdens een vakantie weer eens in het 

kleine middeleeuwse kasteelkerkje. Het voelde een beetje alsof we op 

een reünie waren. We waren aan de vroege kant, maar dat hinderde 

het zitten op de harde kerkbanken allerminst want we genoten intussen 

van het uitbundige orgelspel van de organist. Hoog boven ons hoofd 

klonk het "Toccata & Fugue" van Johan Sebastiaan Bach. Toen er een 

groepje kinderen de kerk inkwam ging hij plots over tot een geheel 

ander genre. Ik stootte mijn eega aan en fluisterde: "Hoor je dat? 
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"Klokje klinkt, vogel zingt"? Lies knipoogde en zong zacht met de melo-

die mee: "Iedereen op zijne wijs. Kind ook jij hoort erbij, tot des Heren 

lof en prijs". Dit was iets uit onze kinderjaren: zéér vertrouwd dus. 

 

In veel Protestantse kerken is het inmiddels een goede gewoonte om 

de eredienst met gezamenlijk koffiedrinken af te sluiten, zo ook daar. 

"Hé kennen we jullie niet van vroeger, samen met jullie vier kinderen?" 

Ja het was leuk om nog een aantal oude bekenden aan te treffen. Ter-

wijl mijn buurvrouw ons een tweede kopje koffie inschonk voegde ook 

de organist zich aan ons tafeltje. Hij was zichtbaar niet erg op zijn ge-

mak, dus opende ik een praatje met: "Ik heb genoten van uw orgel-

spel. U houd van contrasten: Bach gevolgd door "Klokje klinkt", leuk!" 

Nadat ook hij een slok van zijn koffie had genomen sprak hij: "Daar-

over blijken de meningen nogal verdeeld te zijn. Toen ik daarnet naar 

benedenkwam had ik een lichte 'aanvaring', ik werd door de voorzitter 

van de kerkenraad staande gehouden. Hij had ernstige bedenkingen. 

Hij vroeg me hoe ik het in mijn hoofd haalde om "Poesje mauw" in de 

kerk op het orgel te spelen". 

 

Vertrouwd! Voor de een was het de melodie van "Poesje mauw", voor 

de ander die van "Klokje klinkt". Een lichte aanvaring! Meningsverschil-

len en kritiek zijn al eeuwenlang een kenmerk van de kerken, ook dát is 

héél vertrouwd! 

 

Frank van Den Dool 

 
In deze aflevering de Bijbel in Gewone Taal op bijbel.nl, de jongeren in 

Ghana en het getal 2 in de Bijbel. 

 

1. Bijbel in Gewone Taal voor iedereen te lezen op debijbel.nl 

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) is gekomen met een ver-

nieuwde versie van de populaire Bijbelwebsite debijbel.nl. Grootste 

verandering: de Bijbel in Gewone Taal (BGT) en de Nieuwe Bijbelverta-

ling (NBV) zijn online zonder inlog voor iedereen te lezen. 

 

‘Met deze vernieuwing willen we nog meer men-

sen toegang geven tot de Bijbel in Gewone Taal 

en de Nieuwe Bijbelvertaling’, zegt NBG-

directeur Rieuwerd Buitenwerf. ‘Bovendien ver-

rijken we met een persoonlijke digitale Bijbel de 

leeservaring.’ 
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Gepersonaliseerd Bijbellezen 

Met een gratis inlog krijgen gebruikers toegang tot vier extra vertalin-

gen. Via een persoonlijk profiel kunnen gebruikers hun eigen notities en 

markeringen bijhouden, en gemakkelijk Bijbelverzen delen met ande-

ren. Ook kunnen ze hun eigen lettertype en lettergrootte instellen. Zo is 

het vanaf nu mogelijk een speciaal dyslexielettertype te kiezen. Op de-

ze manier wordt de toegankelijkheid van de Bijbel vergroot. 

Met de gratis inlog is bovendien een schat aan extra materiaal te vin-

den, waaronder honderden Bijbelse afbeeldingen en kaarten en meer 

dan duizend verdiepende artikelen. 

 

Bronteksten en extra vertalingen 

Mensen die het werk van het NBG steunen met jaarlijks 25 euro of 

meer, houden toegang tot extra vertalingen, de bronteksten van de 

Bijbel en meer achtergrondinformatie. 

Het NBG verwacht met de vernieuwde versie van debijbel.nl tenminste 

een miljoen Bijbellezers te kunnen bereiken. 

 

2. Maak jongeren in Ghana sterk & weerbaar  

Toekomst en hoop zijn woorden die veel Ghanese tieners niet kennen. 

Armoede, verleidingen van drugs en alcohol en de bijbehorende crimi-

naliteit bepalen hun leven.  

Het Ghanees Bijbelgenootschap komt op voor deze jongeren. Met het 

organiseren van de Bijbelcursus Next Generation biedt het jongeren 

houvast zodat ze sterker in het leven komen te staan. 

 

Jongeren bereiken 

De Bijbel is geen makkelijke oplos-

sing voor alle problemen. Maar in 

Ghana is er geen overheid die een 

jeugdcampagne kan organiseren. 

Psychologen en gedragstherapeu-

ten voor jongeren zijn simpelweg 

onbetaalbaar. Alleen de kerken kunnen de jongeren bereiken – Ghana 

is een grotendeels christelijk land. 

 

Sterk en weerbaar met de Bijbel 

In de Bijbelcursus Next Generation worden Bijbelverhalen uitgelicht die 

jongeren weerbaar kunnen maken tegen groepsdruk en geweld. Jonge-

ren spelen de verhalen na, voelen hoe het is om andere keuzes te ma-

ken, en krijgen daardoor meer zelfvertrouwen. Zo kan de Bijbel functi-

oneren als een spiegel, en tegelijkertijd als een bron van hoop. 
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Meehelpen 

Kijk ook op bijbelgenootschap.nl/projecten/bijbelcursus-in-ghana hoe u 

kunt bijdragen aan dit project. 

 

3. Twee: een tegenstrijdig getal 

Het getal twee is het laagste priemgetal dat er be-

staat. Een een-tweetje is iets dat erg gemakkelijk 

gaat. En wie kent niet het (Bijbelse) spreekwoord 

‘niemand kan twee heren dienen’? Twee is een heel 

gewoon getal, dat je vaak gebruikt. En ook in de Bij-

bel is er meer met het getal twee aan de hand dan je 

op het eerste gezicht ziet. 

 

‘Hoe lang blijft u op twee gedachten hinken’ (1 Konin-

gen 18:21). Eigenlijk geeft deze uitspraak van Elia 

perfect weer wat er met het getal twee aan de hand is. Want het getal 

twee hinkt in de Bijbel op twee gedachten. Aan de ene kant is de twee-

de man altijd minder belangrijk dan de eerste man. Jozef mag bijvoor-

beeld rijden in de op een na mooiste wagen. Hij is dus niet de allerbe-

langrijkste man in Egypte (Genesis 41:43). Maar tegelijkertijd geef je in 

de Bijbel met het getal twee aan dat iets het belangrijkste is. 

   

Ook in andere verhalen speelt het getal twee een rol: 

- Het feit dat de farao van Egypte twee keer droomt, betekent volgens 

Jozef dat de droom zeker uit zal komen (Genesis 41:32). 

- Abraham wordt tweemaal bij zijn naam geroepen door de engel van 

God als hij zijn zoon Isaak op het altaar gebonden heeft (Genesis 

22:11). Ook Mozes (Exodus 3:4), Samuel (1 Samuel 3:10), Saulus 

(Handelingen 9:4) en Marta (Lucas 10:41) horen tweemaal hun naam 

na elkaar. Ook weer om te laten zien dat wat er volgt echt belangrijk is. 

- Vaak krijgen er twee mensen een oproep om ergens naartoe te gaan. 

Bijvoorbeeld Mozes en Aäron die met z’n tweeën bij de farao komen 

(Exodus 5:1) en twee verspieders die naar het beloofde land gaan om 

te kijken (Jozua 2:1). Ook Jezus stuurt zijn leerlingen twee aan twee op 

weg (Marcus 6:7). Twee getuigen zijn immers voldoende om iets voor 

waar aan te nemen. 

   

Jezus zet in zijn gelijkenissen ook vaak twee mogelijkheden tegen over 

elkaar. Daar moet je dan een radicale keuze in maken: kies je voor het 

goede of voor het slechte? Meer smaken zijn er niet. Zo heb je de twee 

zonen die wel of niet doen wat hun vader wil (Matteüs 21:28-32), twee 

mensen in de tempel: de tollenaar tegenover de farizeeër (Lucas 18:9-

14), of twee huizen: het huis op de rots en de andere op het zand 

(Matteüs 7:24-27). 
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Het getal twee heeft dus iets tegenstrijdigs in zich: aan de ene kant is 

het ‘het belangrijkste’. Het gaat erom dat iets zeker zal gebeuren. Te-

gelijkertijd is het niet hetzelfde als één: Je moet kiezen. 

Maar als er twee mensen God om iets vragen in hun gebed, zal het ge-

beuren. Want als er twee of meer mensen in zijn naam bij elkaar ko-

men, is God in hun midden (Matteüs 18:19-20). 

 

Bron: Blog van Roelien Smit, Bijbelwetenschapper bij het Nederlands 

Bijbelgenootschap.  

 

 

Ingezonden 

Winter. 

 

mensen in dikke winterjassen 

schichtige blikken 

kleine toegeknepen ogen 

de wereld is erg klein 

 

de duisternis valt in 

dekt oude wonden toe 

maakt mensen onzichtbaar voor elkaar 

de nachten duren lang 

 

ik wil mij niet opsluiten in mijzelf 

ik zal de kou trotseren 

ik zal de winterslaap niet slapen 

maar wachten op het licht 

 

de nachten zullen wijken 

en plaats maken voor de hel'dre dag 

dan zullen we weer genieten 

van al het goede om ons heen. 

 

wim van de bult 
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Informatie van en voor Grave 
Bloemengroet 

 

13 november Alie Zuidema 

20 november An van Haarlem en Goos Lam 

27 november Ike Pröpper 

04 december Henk van Wijnbergen 

11 december Dhr. van Hees 

18 december Coby Blomsma 

25 december Jenneke van Dongen en José 

Vermeer 

01 januari Mevr. Van Iperen 

 

 

Ledenadministratie 

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

   

Overleden: 

18-12-2016 Dhr. W. de Kruijf (95 jaar) 

  Park Hoogstraten 8 

  5451BT Mill 

 

 

U kunt mij als volgt bereiken: Per post, Vroegeling 12, 5361 MN Grave  

Per telefoon 0486-474369 

Of  per e-mail: Fmstarren@gmail.com   

 

Met vriendelijke groeten,  

Marijke Starren 

 

Lief en Leed 

 

Sjaak en Iets Bal hebben na de kerstdag een onzekere en spannende 

tijd doorgemaakt. Even zag het er naar uit dat Sjaak het niet zou ha-

len, maar na katheterisatie, dotteren en het plaatsen van een stant, 

mocht Sjaak weer vol goede moed naar huis. We hopen dat Sjaak nog 

lang van het leven mag genieten en zijn dankbaar dat hij nog bij ons is. 

 

 

 

 

 

mailto:Fmstarren@gmail.com
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Van de kerkenraad 

 

Heel blij zijn wij dat we u kunnen melden dat 

twee mensen bereid zijn om bevestigd te 

worden in het ambt van ouderling. Janny 

Ramp en Hedi Jansen hebben tijdens een 

kennismaking in december met de kerken-

raadsleden gesproken over wat de werkzaam-

heden inhouden en hebben daarop aangege-

ven dat zij onze kerkenraad willen versterken. 

Op het moment van dit schrijven is nog niet 

bekend wanneer de bevestiging plaats zal 

vinden. Zodra dit bekend is zal dit uiteraard 

afgekondigd worden in de kerkdienst.  

 

Passage 

 

Op 19 december kwamen wij bijeen voor onze kersviering. De feestelijk 

aangeklede zaal, met de keurig gedekte en versierde tafels, geheel in 

kerstsfeer was een prachtig gezicht. Voor ieder lag een mooie kerstli-

turgie op tafel. Deze was mede door de grote inbreng van Emmy tot 

stand gekomen. Dit jaar was het thema: Engelen: Bodes van licht en 

vreugde. Ook de kerstliederen die wij zongen waren passend bij dit 

thema. Er werd een kort kerstverhaal verteld en daarna sloten wij af 

door staande het ERE ZIJ GOD te zingen. Daarna bleven wij nog een 

tijdje bijeen met glühwein en lekkere hapjes. Een fijne avond. 

Op 5 januari was er de maandelijkse koffieochtend. Wij wensten elkaar 

het beste toe voor 2017. De koffie en de door Jenny gebakken oliebol-

len smaakten prima. Het was een gezellige bijeenkomst om het nieuwe 

jaar mee in te luiden.  

Op 16 januari zullen wij onze feestelijke jaarvergadering houden en 

nemen wij het afgelopen jaar nog eens door en worden de plannen be-

kend gemaakt voor 2017. 

Mocht u belangstelling hebben in onze activiteiten, neem dan contact 

op met  Lies van den Dool. Tel.: 024-2000149 

In memoriam 

 

Onze nestor is niet meer. Jarenlang was Wim de Kruijf een vaste be-

zoeker van onze kerkdiensten. Aanvankelijk kwam hij wekelijks uit Mill, 

waar hij woonde. De laatste jaren kwam hij samen met Coby Blomsma 

uit Grave naar de kerk. Afgelopen zomer vierde hij in onze kerk vol 

enthousiasme zijn 95-ste verjaardag temidden van zijn kinderen, 

vrienden en kennissen. Het was een mooi feest. Ook maakte hij jaren-

lang deel uit van de gespreksgroep o.l.v. Bettie  van Brenk. Op een 
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evenwichtige wijze trachtte hij daarin een bijdrage te leveren. Wim was 

vroeger aktief in o.a. Zutphen waar bij als secretaris van de 

Raad voor de Kinderbescherming leiding gaf  aan het bureau. Ook was 

hij daar betrokken bij de plaatselijke politiek. In  Mill bleef hij tot op het 

laatst lid van de mannenclub Probus. Een paar jaar geleden was hij 

daar nog voorzitter. Deze oude, wijze, 

aimabele jurist is nu niet meer onder ons. In een kerkdienst namen wij 

afscheid van onze nestor aan wie wij met groot respect terugdenken. 

 

wim van de bult 

 

Impressie 

 

In de afgelopen maanden maakte ik 

samen met Willy gebruik van onze kerk. 

Ik heb het dan niet over de reguliere 

kerkdiensten maar over o.m. het kerst-

optreden van het schipperskoor de 

Maessanghers en de jaarlijkse bijeen-

komst van de stichting Vrienden van het 

museum. Dan denk ik: het is toch ge-

weldig dat wij over een dergelijke ac-

commodatie beschikken.  Dat een kerk-

zaal kan worden omgetoverd tot een echt party-centrum is toch heel 

bijzonder. Uit diverse hoeken hoorde ik woorden van bewondering  voor 

de wijze waarop de kerk was aangekleed en dan heb ik het nog niet 

eens over de onvermoeibare inzet van enige dames die er alles aan 

doen om het een ieder naar de zin te maken. Ik noem dan in het bij-

zonder: José Vermeer, Jenneke van Dongen, Joke Teunissen en Henny 

Sissing. Het is toch fijn dat je als kerkelijke organisatie dit soort dames 

kunt inzetten. Dat is niet alleen bijzonder, maar het stemt ook tot grote 

dankbaarheid.  

 

Wim van de Bult 

 

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:  
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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.  

 

Bloemengroet 

*zondag 27 november 2016: dhr. Claassen, Gele Lis 5  

met een hartelijke groet en de wens tot beterschap 

*zondag 11 december 2016: mw. Leisiwal, Hof van 

Cuijk 79 

ter bemoediging 

*zondag 18 december 2016: dhr. Gietman, Anjelier 5 

ter bemoediging 

*zondag 25 december 2016: dhr. Dijkstra, Anjelier 9 

als dank voor zijn inzet voor de kindernevendienst 

 

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  

 

Pastoraat 

Wij gedenken de heer Hendricus Martinus Koenen, 

Veldweg 37,  Cuijk.  

Hij overleed op 14 december 2016. Hij mocht 72 jar worden. 

 

Op 23 december 2016 overleed op tachtigjarige leeftijd de heer Piet 

van der Ven, Korhoenderveld 109 in Cuijk. 

 

Mevrouw Janet Andela-Makkes woonde vele jaren aan het Vossehol no. 

9 in Cuijk, maar werd in mei 2016 opgenomen in zorgcentrum “de 

Haartse Hoeve”in Beugen. 

Zij stierf op 29 december 2016 op 96-jarige leeftijd. 

 

Wij wensen alle achterblijvende familieleden heel veel sterkte toe en 

goede moed. 

 

Ten slotte wens ik u allemaal, de mensen van de PKN Grave en de 

mensen van de Prot. Gemeente Cuijk, van harte een gezegend 2017 

toe. 

Alle goeds, met veel fijne ontwikkelingen naar de toekomstige ene ge-

meenschap Grave-Cuijk. 

 

Ds. David Stolk 
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Leesrooster 

 

 

15 jan. Jesaja 62,1-5 

Psalm 96 

  Romeinen 4,1-12 

Johannes (1,29-) 2,1-11 

  

22 jan. Jesaja 49,1-7 

  Psalm 139,1-12 

  1 Korintiërs 1,1-9 

  Lucas 4,12-22 

 

29 jan. Sefanja 2,3; 3,9-13 

  Psalm 37,1-11 

  1 Korintiërs 1,18-31 

  Matteüs 5,1-12-16 

 

5 feb.  Jesaja 43,9-12 

  Psalm 112 

  1 Korintiërs 2,1-5 

  Matteüs 5,13-16 

 

12 feb. Deuteronomium 30,15-20 

  Psalm 119,9-16 

  (1 Korintiërs 2,6-11) 

  Matteüs 5,17-26 

 

19 feb. Exodus 22,20-26 

  Psalm 71,17-24 

  (1 Korintiërs 3,16-23) 

  Matteüs 5,33-48 

 

26 feb. Jesaja 49,13-18 

Psalm 62 

  (1 Korintiërs 4,1-5.9-16) 

  Matteüs 6,24-34 

 

5 maart Genesis 2,15-3,9 

  Psalm 51 (Psalm 32) 

  Romeinen 5,12-21 

  Matteüs 4,1-11 
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Verschijningsdata volgende edities 

 

 

 

Editie    Uiterste  Verschijnings- 

    Inleverdatum  datum 

 

Pasen    25 februari 2017 06 maart 2017 

Pinksteren   22 april 2017  01 mei 2017 

Zomer    17 juni 2017  26 juni 2017 

 

 

 

 redactie.pkngrave@gmail.com  

 

Inleveren op A4, in word, 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. 

 

 

 

 

 

Bankrekeningnummers College van Beheer PKN Grave: 

INGbank BIC: INGBNL2A IBAN: NL75 INGB 0001068871 

    

Bankrekeningnummers Diaconale raad Grave: 

ABNAmro BIC: ABNANL2A   IBAN: NL72 ABNA 0523820992 

 

Zendingscommissie Grave: 

ABNAmro BIC: ABNANL2A IBAN: NL37 ABNA 0523821913 
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Mitra Slijterij Vermeulen - Hoofschestraat 18 - 5361EV Grave

Fullservice Slijterij met een 
breed assortiment aan 
gedistilleerd en wijn.

Gespecialiseerd in Whisky 
en speciaalbier



voor een
waardige

en stijlvolle
uitvaart

Oliestraat 4, 5361 GN Grave, 0486 47 20 74
www.annorauitvaartverzorging.nl
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Afhaal- 
punten:  

o.a. Reek 
Grave 
Mill 
Langenboom 
Zeeland 
Uden 
 

 
Biologische groente- en fruit-
abonnementen en boerderijwinkel 

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

KlusWijs Grave
Kooikersweg 3
5361 VA Grave

Tel: 0486 - 474 400
www.kluswijs.nl




