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Kerkdiensten Cuijk 

 

29-04-2018   : Mw. Ds. I.M. den Hartog, St Michielsgestel 

Collecte  : Stg. Madalief 

Organist  : Mw. D. Romeijn 

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

 

06-05-2018  : Mw. Ds. I.M. den Hartog, St Michielsgestel 

Collecte  : Leger des Heils 

Organist  : Mw. D. Romeijn 

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

 

10-05-2018  : Gezamenlijke dienst in Uden 

Bijzonderheid : Hemelvaart 

Locatie  : Schepenhoek 157, Uden 

Aanvang  : 10.00 uur 

 

13-05-2018  : Ds. D. Stolk, Nijmegen 

Bijzonderheid : Heilig Avondmaal 

Collecte  : Tear 

Organist  : Mw. D. Romeijn 

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

      

20-05-2018  : Mw. Ds. A. Hogenbirk, Nijmegen 

Bijzonderheid : 1e Pinksterdag 

Locatie  : Bagijnenstraat 1, Grave 

Collecte  : Kerk in Actie, Pinksterzending 

Organist  : Mw. G. Westervelt 

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

 

27-05-2018  : Ds. D. Stolk, Nijmegen 

Collecte  : Steunfonds van het Zuiden 

Organist  : Mw. D. Romeijn 

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

 

03-06-2018  : nnb 

Collecte  : Lilianefonds 

Organist  : Mw. D. Romeijn 

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

 

10-06-2018  : Mw. Ds. L.C. Manuputty 

Collecte  : Solidaridad 

Organist  : Mw. D. Romeijn 

Autovervoer  : Dhr. E. Ririmasse, tel.: 315716 
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17-06-2018  : Ds. A.C. van Brussel, Grave 

Bijzonderheid : Slotzondag, Openluchtdienst 

Locatie  : Smitsweg, Reek 

Collecte  : Metterdaad 

M.m.v.   : Cantate Deo olv Uschi Krawczyk 

Pianist   : Mw. C. Uijtdewilligen 

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

 

24-06-2018  : Ds. D. Stolk, Nijmegen 

Collecte  : Epafrans 

Organist  : Mw. D. Romeijn 

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

 

 

 

 

Eerste zondag van de maand is er koffiedrinken na de dienst in de  

Herberg 

 

Alle kerkdiensten beginnen om 10.00 uur tenzij anders is vermeld. 

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

verzamelen op de Markt om 09.30 uur
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Kerkdiensten Grave 

 

29-04-2018  : Mw. Ds. J. van Marion, Nijmegen 

Collecte  : Stg. Madalief 

Organist  : Mw. G. Westervelt 

 

06-05-2018  : Mw. Ds. I.M. den Hartog, St Michielsgestel 

Locatie  : Grotestraat 102, Cuijk 

Collecte  : Leger des Heils 

Organist  : Mw. D. Romeijn 

 

10-05-2018  : Gezamenlijke dienst in Uden 

Bijzonderheid : Hemelvaart 

Locatie  : Schepenhoek 157, Uden 

Aanvang  : 10.00 uur 

 

13-05-2018  : Ds. A.C. van Brussel, Grave 

Collecte  : Tear 

Organist  : Mw. M. de Heer 

 

20-05-2018  : Mw. Ds. A. Hogenbirk, Nijmegen 

Bijzonderheid : 1e Pinksterdag 

Collecte  : Kerk in Actie, Pinksterzending 

Organist  : Mw. G. Westervelt 

 

27-05-2018  : Ds. A.C. van Brussel, Grave 

Collecte  : Steunfonds van het Zuiden 

Organist  : Dhr. P. vd Woude 

 

03-06-2018  : nnb 

Locatie  : Grotestraat 102, Cuijk 

Collecte  : Lilianefonds 

Organist  : Mw. D. Romeijn 

 

10-06-2018  : Ds. A.C. van Brussel, Grave 

Bijzonderheid : Heilig Avondmaal 

Collecte  : Solidaridad 

Organist  : Mw. G. Westervelt 
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17-06-2018  : Ds. A.C. van Brussel, Grave   

Bijzonderheid : Slotzondag, Openluchtdienst 

Locatie  : Smitsweg, Reek 

Collecte  : Metterdaad 

M.m.v.   : Cantate Deo olv Uschi Krawczyk 

Pianist   : Mw. C. Uijtdewilligen 

 

24-06-2018  : Ds. de Koeijer, Heerewaarden 

Collecte  : Epafras 

Organist  : Dhr. K. de Wee  

 

 

 

Alle Kerkdiensten beginnen om 10.00 uur tenzij anders is vermeld. 

 

 

 

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

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

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

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

 

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

verzamelen op parkeerterrein Lunette om 09.30 uur.
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Voorwoord 

Sjavoeot-Wekenfeest-Pinksteren 

 

Pinksteren betekent letterlijk: vijftigste. Vijftig dagen na Pasen.                                                       

Vijftig herinnert aan de eerste etappe na de uittocht uit Egypte van het 

volk Israël. Vanaf de nacht van het waken tot de berg Sinaï, duurde het 

zeven weken. Op de vijftigste dag verschijnt de Eeuwige en wordt het 

verbond gesloten Het gaat hier om het geven van de Tora. Het volk 

Israël neemt de Tora aan: “Alles wat de Eeuwige gesproken heeft zullen 

wij doen en daarnaar zullen wij horen.”                                      

Oorspronkelijk was Pinksteren de afsluiting van de oogst die met Pasen 

begon. Ook dit oogstkarakter kunnen we gedenken op deze dag.                                                                     

De vroege christenheid sloot zich aan bij het joodse Wekenfeest-

Sjavoeot genoemd in het Hebreeuws.                                                                                                                                                        

Er is een parallel tussen de uittocht uit Egypte, de bevrijding uit de sla-

vernij en onderdrukking en het ontvangen van de Tora bij de Sinaï door 

het volk Israël en de bevrijding uit de dood van Jezus, zijn Opstanding 

en de uitstorting van de Geest op alle mensen.                                                           

Zoals het volk Israël bij de berg Sinaï de Stem hoorde , zo horen nu 

ook de volkeren de Stem. Bij deze afsluiting van Pasen, want dat is 

Pinksteren in wezen, komt nog éénmaal alles aan de orde (zie Hande-

lingen 2), dood en opstanding, nieuwe aanwezigheid en verwachting, 

maar ook opdracht.                                                                                                                                                         

In het Jodendom werd het een traditie om in de nacht voor Sjavoeot 

(Pinksteren) met elkaar te leren, te discussiëren rond de bron, de Tora.                                                                                

Handelingen 2 vers 1 vertelt ons: “En toen de Pinksterdag aanbrak wa-

ren allen tezamen bijeen. Zij waren allen tezamen bijeen.” Toen de 

Pinksterdag aanbrak, dwz  bij zonsopgang. Wellicht waren ze de hele 

nacht bijeen geweest.                                                                                 

Pinksteren: dat ook wij, mensen uit de volkeren, met het volk Israël 

mogen meezeggen: “Wij zullen alles wat de Eeuwige heeft gesproken 

doen, en daarnaar zullen wij horen.” Interessant is dat het doen voorop 

gaat en dan pas het horen. 

Pinksteren: De Geest is het die levend maakt.                                                                                                       

 

U allen gezegende dagen toegewenst.                                                                                                          

Ds. David Stolk 
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Vanuit de Kerkenraad 

Voortgang samenvoeging  

 

Wat is het stil rond de berichtgeving over de samenvoeging van onze 

beide gemeentes. Dat heeft vast een reden. En zo is het. Waar we eerst 

nog de datum van 1 januari 2018 noemden en later de datum van 1 

mei 2018, moeten we u nu melden dat de officiële samenvoeging nog 

wat langer op zich laat wachten. 

 

In het schrijven van een gezamenlijk beleidsplan en een gezamenlijke 

plaatselijke regeling vonden de beide kerkenraden elkaar gemakkelijk. 

Bij de laatste vergaderingen kwam echter een aantal punten aan de 

orde, waar we elkaar nog niet in gevonden hebben. 

Wat onder meer vertragend werkt is het feit dat in Cuijk de kerkenraad 

zal worden ververst.  

Als kerkenraden zijn we hiermee in een impasse gekomen, waardoor de 

samenvoeging gestagneerd is. We hebben de classis gevraagd om ons 

hierbij te helpen. Binnenkort zullen er vanuit de classis gesprekken 

plaatsvinden met de beide kerkenraden. We houden u op de hoogte! 

 

Bovenstaande wil niet zeggen dat de samenwerking, die we nu al op 

allerlei gebieden hebben, stopgezet wordt. Integendeel! We blijven on-

ze gezamenlijke erediensten houden, ons gezamenlijk collecterooster, 

kerkblad en website. Cuijk houdt de boekhouding voor Grave bij en 

Grave houdt Cuijk op de hoogte van de vergaderingen met de classis, 

Sage en overige kerkelijke instanties. 

 

Een praktisch probleem waar we tegen aan liepen is het feit dat Ton 

van Brussel in principe in oktober van dit jaar met emeritaat gaat en 

dat het contract van David Stolk aankomende zomer (weer) afloopt. 

Zolang de samenvoeging van Grave en Cuijk nog niet officieel is gere-

geld, kunnen we geen beroepingsprocedure starten voor een nieuwe 

predikant. 

Ton van Brussel heeft aangegeven zijn emeritaat uit te willen stellen. 

De kerkenraad van Grave is Ton erg dankbaar voor dit genereuze aan-

bod. In Cuijk gaat de kerkenraad in overleg met David Stolk om ook 

aan hem vragen zijn contract weer te verlengen, zoals dit de afgelopen 

jaren steeds is gedaan. 

Hiermee wordt de continuïteit van een vaste predikant voor Grave en 

Cuijk gewaarborgd.  

 

Kerkenraden Grave – Cuijk 

 

 



7 
 

Toelichting bij de Collectes 

 

 

29 APRIL STICHTING MADALIEF 

Madalief is een non profit organisatie met als doel  de kansarmste kin-

deren in Madagaskar een betere toekomst te bieden. Begonnen als sa-

menwerkingsverband met een lokale partner, later  uitgegroeid tot een 

stichting die meerdere projecten en programma’s in Madagaskar onder-

steunt. Eén van de projecten is een weeshuis in Ambositra een provin-

ciestadje in Madagaskar. Madalief ondersteunt o.a. een groep van 30 

kinderen die middelbaar onderwijs volgen. De diaconie geeft  steun aan  

15 kinderen door voor hen het schoolgeld te bekostigen. 

6 MEI 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.  

 

10 MEI HEMELVAART (NOG NADER TE BEPALEN) 

 

13 MEI TEAR 

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

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

sen. Moeilijk om te geloven dat die wereld er echt gaat komen. Is er 

dan echt niets aan te doen. Bij Tear geloven ze van wel, Het geheim is: 

Deel je rijkdom. Het klinkt door in zo ongeveer alles wat Jezus in de 

Bijbel zegt. Onder andere in “heb je naaste lief als jezelf”. 

 

20 MEI PINKSTEREN KERK IN ACTIE PINKSTERZENDING 

In het islamitische Bangladesh behoren de christenen tot de armste 

bevolkingsgroepen. Veel christenen in Bangladesh kunnen nauwelĳks 

lezen of schrĳven. De partner van Kerk in Actie in Bangladesh helpt op 

allerlei manieren: lees- en schrijflessen voor kinderen en volwassenen, 

huiswerkbegeleiding voor oudere kinderen, maar ook het verlenen van 

microkrediet aan gemeenteleden. Zo kunnen zij een klein bedrijfje star-

ten en een leven leiden boven de armoedegrens. 
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27 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. De kerk in Grave mocht van 

de stichting een fors geldbedrag ontvangen toen de kerk gerestaureerd 

werd. Daarom vinden wij het belangrijk om voor deze stichting te col-

lecteren. Op deze manier kunnen veel meer protestantse kerken in het 

zuiden van Nederland geholpen worden. 

 

3 JUNI LILIANEFONDS 

Het Lilianefonds wil de wereld openen voor kinderen en jongeren met 

een handicap in ontwikkelingslanden zodat ze kunnen meedoen en 

meetellen in hun gemeenschap. Samen met lokale contactpersonen 

zorgen ze voor directe, persoonsgerichte en kleinschalige hulp op maat. 

Een behoorlijk bestaan is geen gunst, het is een basisrecht van elk 

kind. 

 

10 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 o.a. Max Havelaar koffie, Oké-fruit 

zijn bekende initiatieven. 

 

17 JUNI EO METTERDAAD 

EO Metterdaad biedt christelijke hulpverlening aan mensen die in ar-

moede of onrechtvaardige omstandigheden proberen te overleven. Ze 

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

geboden in de vorm van projecten die over de hele wereld plaatsvin-

den. 

 

24 JUNI EPAFRAS 

Stichting Epafras ondersteunt Nederlandse gevangenen in het buiten-

land. Ervaren geestelijk verzorgers (Protestants, Rooms-Katholiek, Is-

lamitisch) reizen over de hele wereld om gevangenen geestelijk te on-

dersteunen. Zij voelen zich gedreven om met een hart vol ontferming 

en een luisterend oor beschikbaar te zijn voor wie een beroep op hen 

doet. 

 

De diaconie beveelt alle collectes van harte bij u aan. 
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Collectebonnen   

In Grave zijn collectebonnen verkrijgbaar ter waarde 

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

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

van  het  bedrag  op  het  bankrekeningnummer van  

het College van  Beheer  van  de  Protestantse  Kerk  

in  Nederland  Gemeente  Grave, onder vermelding 

van het aantal vellen en het soort bonnen. Inlichtin-

gen over de collectebonnen bij Dhr. J. Teunissen, 

Burg. Raijmakerslaan 145, 5361KL Grave. Telefoon: 

0486-474091.  

E-mail: jan.teunissen1942@gmail.com 

 

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

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

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

haas: 

danielle.koolhaas@gmail.com 

 

 

 
Tour For Life  2018: Sponsorfietstocht 

Zoals jullie misschien al weten heb ik, Arend van Rhijn, het snode plan 

om dit jaar de  Tour For Life te gaan fietsen.  

Dit is een sponsorfietstocht van Bardonecchia in Italie naar Sittard over 

een afstand van ruim 1300 km. in  acht dagen. Het 

zijn echter niet alleen de kilometers die deze tocht 

zwaar maken, de tocht gaat vanuit Noord Italie door 

de Franse Alpen , de Jura, de Vogezen, de Ardennen 

richting Sittard. Er moeten dus veel hoogtes en die-

pe dalen overwonnen worden. Ik doe dit met 3 an-

dere wielrenners uit Schaijk onder de teamnaam 

“Morgen Beter”. Liesbeth gaat mee als een van de 

begeleiders van ons team. De tocht start op 26 augustus in Italie en de 
finish is op 2 september 2018 in Sittard. 

Doel van deze immense inspanning is om geld op te halen voor de Da-

niel den Hoedstichting in Rotterdam. Deze stichting gaat de strijd aan 

tegen kanker,  door de financiering van succesvol en baanbrekend kan-

keronderzoek. Dit wordt uitgevoerd door het Erasmus MC Kankerinsti-
tuut Rotterdam. 

mailto:jan.teunissen1942@gmail.com
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Er is geen inspanning te groot om kanker de wereld uit te helpen. Van-

daar dat ik graag voor dit doel tot het uiterste wil gaan. Wetende dat 
dit niet zal meevallen omdat ik natuurlijk ook een dagje ouder ben. 

Om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor dit goede doel zijn we be-

zig met de voorbereiding van een aantal acties.                                                                                                         

Zo houden we op maandag 2e pinksterdag (21 mei a.s.) in onze 

tuin, Smitsweg 3, in Reek een garagesale van 11.00 tot 16.00 uur. 

Zolders worden leeggehaald, waar al bijzonder mooie 2e hands spullen 
te voorschijn zijn gekomen. 

Naast de verkoop van allerlei vintage spullen, staat echter de gezellig-

heid centraal. Een terrasje waar  het een en ander genuttigd kan wor-

den met zelfgemaakte lekkernijen, kraampjes met handgemaakte arti-

kelen van oa  de Zonnebloem, de Zorgboerderij Reek en de Boerderij 

van Corrie Kersten in Reek. Onze buren van de  Backyard Gym, zullen 

een demonstratie geven. Zo is er voor ieder wat te zien en te beleven. 

Kinderen kunt u gerust meenemen. Speeltoestellen zijn beschikbaar. 

We nodigen u allen daarom van harte uit  om de 21e mei bij ons langs 
te komen!! Hoe meer zielen hoe meer vreugd.  Zegt het voort. 

De slotzondag (Hagenpreek) op 17 juni a.s. om 10 uur, die ook in 

onze tuin wordt gehouden, zal ook in het teken staan van de Daniel den 
Hoed stichting.  

Onze actie is ook rechtstreeks te ondersteunen via de website 

www.TourForLife.nl/TeamMorgenBeter/Arend     

Help ons mee om kanker de wereld uit te krijgen!!!  

 

Hartelijke groet,   

Arend(en Liesbeth) van Rhijn 

 

 

 
 

 

 
 

http://www.tourforlife.nl/TeamMorgenBeter/Arend
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In deze aflevering aandacht voor het digitaal Bijbellezen. 

 

Bijbellezer op zoek naar liefde, licht en genade  

 

Digitale bijbellezers waren in 2017 vooral op zoek naar liefde, licht en 

genade. De meest gelezen bijbeltekst was Psalm 23. Dat staat in het 

jaaroverzicht van debijbel.nl, de bijbelwebsite van het Nederlands Bij-

belgenootschap. 

 

De populaire 23e psalm begint met: ‘De HEER is mijn herder, het ont-

breekt mij aan niets.’ Deze psalm gaat over leiding, zorg en liefde, 

dwars door donkere tijden heen. Dat sluit aan bij de zes meest gebruik-

te inhoudelijke zoekwoorden op debijbel.nl. Naast liefde, licht en gena-

de waren dat vrede, wijsheid en hoop. De Psalmen waren bovendien 

het op één na meest geraadpleegde bijbelboek. 

 

‘Dit laat zien waarom mensen de Bijbel lezen’, zegt NBG-directeur 

Rieuwerd Buitenwerf. ‘Ze zoeken daar verbintenis met de God die ons 

leven draagt. Ze ervaren dat de Bijbel mensen op het spoor zet van 

liefde, vrede en wijsheid. Dít is waarom wij als bijbelgenootschap de 

Bijbel dichtbij brengen.’ 

 

Bijbel Basics en bijbelroosters 

In het jaaroverzicht valt verder de grote belangstelling op voor ‘Bijbel 

Basics’, de nieuwe kindernevendienst-methode van het NBG. Sinds de 

lancering in oktober hebben 2.500 kinderwerkers de methode in ge-

bruik genomen. 

Ook de bijbelleesroosters waren dit jaar weer in trek. In totaal volgden 

circa 45.000 mensen (merendeels digitaal) zo’n leesplan, met name in 

de 40-dagentijd en tijdens Advent. 

 

Het aantal basis-accounts van debijbel.nl – waarmee lezers zes bijbel-

vertalingen en een schat aan achtergrondinformatie kunnen raadplegen 

– steeg van 120.000 naar 157.000. 
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Over debijbel.nl 

Op debijbel.nl lees je zonder in te loggen direct de Bijbel in Gewone 

Taal en de Nieuwe Bijbelvertaling.  

Met een gratis account lees je daarnaast ook altijd en overal de Groot 

Nieuws Bijbel, NBG-51, Statenvertaling (1977) en de Nije Fryske Bibe-

loersetting en kun je vertalingen vergelijken en doorzoeken.  

Als je minimaal € 25,- per jaar bijdraagt aan het werk van het NBG heb 

je toegang tot debijbel.nl | plus. Daarmee lees, doorzoek en vergelijk je 

naast de eerder genoemde vertalingen ook de Herziene Statenverta-

ling, de Willibrordvertaling, de Hebreeuwse en Griekse brontekst, en 

nog veel meer bijbelvertalingen in verschillende talen. Ook krijg je toe-

gang tot meer achtergrondinformatie, waaronder studie aantekeningen. 
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De Protestantse gemeenten van: 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 nodigen u uit voor 
een gezamenlijke 

viering en ontmoeting 
op 

10 mei 2018  
in de Protestantse kerk van Uden 
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Slotzondag  

 

Op zondag 17 juni a.s. is het weer zover: de slotzondag van het sei-

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

Smitsweg in Reek gehouden wordt. Elke keer weer is het bijzonder om 

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

samen de kerkdienst te beleven. De halve kerk wordt zo’n beetje ver-

huisd 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 blijven 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 inschrij-

ving voor deze barbecue wel noodzakelijk. Per persoon kost de barbe-

cue u € 7,50. 

Inschrijven kan tot 12 juni via een mail, telefoontje of whattsapp 

berichtje aan één van ons. 

 

José Vermeer 06 – 22 55 34 37 

vermeer13@home.nl  

Jenneke van Dongen 06 – 14 06 23 91 

jennekevandongen@outlook.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

mailto:vermeer13@home.nl
mailto:jennekevandongen@outlook.com
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Informatie van en voor Grave 
 

 

Bloemengroet 

 

11 maart Annelies de Kreij 

18 maart Lies van Den Dool 

25 maart Mw. van Iperen 

01 april Coby van de Brug 

08 april Ankie Smids  

15 april Henk Lieverdink 

22 april Dhr. Boef 

 

 

Ledenadministratie 

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

 

Ingekomen: 

04-02-2018  Familie van ‘t Geloof 

   Molenbloem 21 

   5361PN Grave 

 

10-03-2018  Mevrouw H.C.A.M. Hazendonk 

   Maasstraat 5 

   5361GE Grave 

 

Overleden: 

07-04-2018  Mevrouw J. van de Brug – Sluimer   76 jaar 

Koninginnedijk 224 

   5361CR 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   

 

 

 

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

 

Op 3 april overleed op 76 jarige leeftijd - na een kort ziekbed - Coby 

van de Burg-Sluimer. Op de rouwkaart stond te lezen: 

‘Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op ons pad’ 

We wensen de familie veel sterkte toe met het verlies van hun moeder 

en oma. 

 

Op 6 april gaven Nelianne Bunt en Roan Verbakel elkaar het ‘ja-woord’. 

Hun huwelijk werd ingezegend in de Hervormde kerk van Dodewaard. 

We bidden Roan en Nelianne heel veel geluk en Gods zegen toe! 

 

 

 
Just married       

 
Dodewaard, 6 april 2018. Een 

mooi oud kerkje aan de Waal-

dijk, we kenden het niet. Ook 

de bezoekers waren ons, op 

twee na, allemaal onbekend. 

Die twee, die we wél sinds eni-

ge tijd kennen, daar ging het 

om! Ik heb het over de trouw-

dienst van Roan Verbakel en 

Nelianne Bunt. Deze kersverse 

leden van onze kerk gaven daar 

elkaar op deze dag het jawoord.  

O ja, er was nóg een bekende, 

dat was de ons bekende Ton 

van Brussel die hun huwelijksinzegening mocht leiden. Het was een 

gemêleerd gezelschap: Roan met zijn Brabantse familie en vrienden en 

Nelianne met haar achterban uit het Gelderse rivierengebied. Het feest 

was er niet minder om, in tegendeel: een stralend zonnetje gaf de dag 

een extra feestelijke tint. Namens onze kerk mocht ik het paar hun 

trouwbijbel overhandigen en samen met Lies een deel van de dag met 

hen meebeleven. 

Roan en Nelianne, ik wil jullie vanaf deze plaats nogmaals van harte 

welkom heten in onze Graafsche kerk. 

 

Frank van Den Dool 
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Aktie Kerkbalans 

 

In januari gingen de contactpersonen weer op pad om de enveloppen 

voor de actie Kerkbalans af te geven en weer op te halen. Soms moes-

ten ze wel drie keer naar hetzelfde adres. Bedankt voor jullie inzet. 

Het resultaat van deze inspanningen : 26600 euro. Een mooi bedrag, 

maar helaas minder dan vorig jaar. Bedankt gulle gevers ( en dat zijn 

er velen ) en misschien zijn er minder gulle gevers die denken : Wel-

licht kan ik dit jaar toch nog wat extra’s missen… 

 

Ankie Smids 

voorzitter college van kerkrentmeesters a.i. 

 

 

Passage 

 

Op 1 maart hadden wij een gezellige- en informatieve koffieochtend. 

Ingrid Noteboom kwam ons vertellen over alle mogelijkheden van zorg, 

die door Brabant Zorg kan worden geleverd. Hierin is alsmaar verande-

ring gaande en geregeld klonk er uit de zaal: ”Oh, dat wist ik niet.”  Er 

zijn legio mogelijkheden, allen er op gericht de cliënt zo lang mogelijk 

te laten functioneren. Ingrid legde het op heldere en informatieve wijze 

uit. Het applaus na afloop was verdiend. 

Op 8 maart was het internationale vrouwendag. In de grote zaal van 

Catharinahof was daarom een groot aantal vrouwen bijeen. Ook Passa-

ge was goed vertegenwoordigd. Een tiental vrouwen uit Grave en om-

geving waren gekomen om ons iets te vertellen over hun beroep, wat 

vaak tevens hun hobby is. Uiteenlopende beroepen kwamen aan bod. 

Zo spraken een vrouwelijke schaapherder, docenten schilderen en Tai-

Chi en iemand die een zorgboerderij runt. Kortom, een gevarieerd ge-

zelschap. De organisatie van deze bijeenkomst verliep vlekkeloos. 

De bijeenkomst van 19 maart werd verzorgd door mevrouw Liesbeth 

Schreuder. Het thema van deze avond luidde: De iconografie van het 

Paasverhaal. Iconografie betekent letterlijk beeld beschrijven. De ico-

nografie van het Paasverhaal  werd ons uitgelegd aan de hand van af-

beeldingen van een fresco in de kerk van Arezzo. Het betrof afbeeldin-

gen van het lijden, de kruisiging en wederopstanding van Christus. Een 

kwestie van goed kijken en interpreteren. We leerden dat de beeldtaal 

door de eeuwen veranderde. Kunstenaars verwerken vaak de opvattin-

gen uit hun tijd in het werk. 

Op 28 maart keken de dames van de filmclub Moving Movies naar de 

speelfilm Like Father, like Son. Een aangrijpende Japanse film over de 

vraag of een familieband door biologische factoren of opvoeding ont-

staat. 
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Op 4 april was Kreatief aan het werk bij Christel thuis. 

Op de koffieochtend van 5 april brachten wij een bezoek aan het Graafs 

Museum en kregen daar, zoals wij zijn gewend, een heel informatieve 

uitleg van Martien Koolen. 

De avond van 16 april hadden wij een zeer speciale gast, namelijk Do-

minee Daan Bargerbos. Hij vertelde over de opvallende overeenkom-

sten tussen een theaterprogramma en de zondagse eredienst. In de 

volgorde van de zondagse liturgie werd ieder onderdeel genoemd en 

daarbij passend een overpeinzing, liedje of gedichtje van Toon Hermans 

verteld. Het werd muzikaal ondersteund door pianospel en liedjes van 

Toon Hermans. Dominee Bargerbos heeft een jaar Kleinkunstacademie 

gevolgd en dat was te merken. Toon Hermans was dus niet alleen van 

de lach en de kolderliedjes, maar ook van de diepgang en innerlijke 

wijsheid. Een indrukwekkende lezing. 

Er staat weer van alles op het programma. Op 3 mei brengen wij onze 

koffie-ochtend door in de Heemtuin in Malden. 

Op 28 mei ontvangen wij mevr. Hanneke van Haren, die zal vertellen 

over haar zoektocht naar de diagnose van haar zoontje, die uiteindelijk 

het 22q11 deletie syndroom bleek te hebben. 

Op woensdag 6 juni gaat ons jaarlijkse reisje naar het schilderachtige 

Doesburg en daarna vieren wij vakantie tot september. 

Mocht u belangstelling hebben in onze activiteiten, neem dan contact 

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

 

Wij wensen allen een fijne zomer. 
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Informatie van en voor Cuijk 
 

PASTORAAT CUIJK 

 
Bloemengroet 

 

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

dienst naar:  

*zondag 4 maart 2018, met een hartelijke groet en ter bemoediging 

naar fam. Nab, Kardinaalsmuts 126 te Cuijk  

*zondag 11 maart 2018, met een hartelijke groet en beterschap naar 

mw. Mijdam, Kruishout 26 te Cuijk 

*zondag 25 maart 2018, met een hartelijke groet 

naar mw. Loermans, Vuurijzerstede 19 te Cuijk 

*zondag 1 april 2018, met een hartelijke groet en 

ter bemoediging naar mw. Meere, Hazeleger 5 te 

Cuijk 

*zondag 8 april 2018, met een hartelijke groet naar  

mw. van Vliet, Reaalstede 17 te Cuijk 

 

Weet u nog iemand van wie U denkt dat een bloeme-

tje goed zal doen? Geef het dan door aan uw wijkco-

ordinator of rechtstreeks via de mail: jeanne.grijsbach@home.nl  

 
Bezoekjes 

Heeft u behoefte aan pastorale zorg, of wilt u een afspraak maken voor 

een bezoekje of gesprek? Hieronder vindt u de contactgegevens voor 

het pastoraat:  

Ds. David Stolk (predikant), Joke Smitlaan 20, 6532SJ Nijmegen, tel. 

024-3559972 Email: ehuis@hotmail.com  

U kunt natuurlijk ook altijd contact opnemen met uw contactpersoon 

en/of wijkcoördinator. (zie laatste bladzijde kerkblad) 

 

Lief en leed 

Overleden 

Wij gedenken in eerbied en genegenheid Johan Meere, geboren op 25 

april 1934 in Enschede, overleden in Cuijk op 9 maart j.l.                                                                                       

We hebben geprofiteerd van zijn “gouden handen.” Niet ten onrechte 

noemde hij zich de “klusjesman” van de kerk.                                                                                                                               

Een groot verlies en een groot verdriet nu hij niet meer onder ons is.                                                                        

Op 15 maart vond de dankdienst voor het leven van Johan plaats, in 

onze kerk. Voorganger was ds. Eline van Iperen.   
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In de dienst stond psalm 139 zeer centraal.                                                                 

Wij wensen zijn vrouw Annie , de kinderen en kleinkinderen heel veel 

sterkte toe, bij dit verlies.                                                                                                                                                     

De tijd gaat voorbij, maar de dierbare herinneringen mogen blijven.  

 

Bemoediging 

Mevrouw Coby Mijdam, nu wonend Kruishout 26 in Cuijk, wensen we 

heel veel kracht toe, met de bede dat de behandelingen mogen aan-

slaan en dat er herstel in de nabije toekomst mag ontstaan.                                                                                                                                          

Overigens willen wij op deze plaats Coby hartelijk danken voor de vele 

jaren dat zij als contactpersoon fungeerde in Haps.                                                                                                                   

Onze hartelijke dank nogmaals voor deze belangrijke taak in onze ge-

meente. 

 

Van harte beterschap wensen we mevrouw Aly van Burik toe. 

De heer Verwoert, Castellum Cuijk, is zeer ernstig ziek en ligt nu in het 

Maasziekenhuis in Beugen (Boxmeer).                                                                                                                                    

Wij wensen hem veel kracht toe in deze dagen. Ook veel sterkte voor 

hen die hem lief zijn. 

 

Terug in Cuijk 

Mevrouw Sjaan van der Plas is weer terug in Cuijk. Haar adres is : Can-

theelen 6.221  5431MC Cuijk. 

 

Jubilea 

Op 16 april j.l. waren de heer en mevrouw Loermans-Kok, Vuurijzer-

stede 19 , 50 jaar getrouwd.                                                                                                                                                       

Van harte gefeliciteerd. Wij kunnen ons indenken dat een en ander een 

dubbel gevoel gaf en geeft daar mevrouw Loermans ernstig ziek is.                                                                                    

Daarom past het om ook te schrijven heel veel sterkte, kracht en goede 

moed toegewenst. 

 

Op 11 mei a.s. zijn de heer en mevrouw Willems-Eijkelenboom. Haze-

leger 154 40 jaar getrouwd. Een fijne dag toegewenst.                                                                                                               

Op 4 juni a.s. zijn de heer en mevrouw Momberg-Blankevoort, De Mes-

semaker 39  25 jaar getrouwd.                                                                                                                                              

Reeds nu een heel fijne dag toegewenst. 

 

Tenslotte                                                                                                                                               

U allen een goed voorjaar verder toegewenst. En de jongeren veel suc-

ces bij examens of overgangstoetsen. 

 

Met een hartelijke groet,                                                                                                              

Ds. David Stolk 
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Contactpersonenavond Cuijk 

Kort verslag van de contactpersonenavond op 12 maart 2018 in “De 

Herberg” te Cuijk. 

Ds. David Stolk opent deze avond met een toepasselijk gedicht ‘Een 

asielzoekster’ van Dorothee Sölle. Daarna heet hij iedereen welkom, in 

het bijzonder Jan Hoiting uit Grave, die ons deze avond wat meer gaat 

vertellen over asielzoekers / vluchtelingen. 

Hij begint zijn verhaal door te vertellen hoe hij 9 jaar geleden in aanra-

king kwam met een man uit Eritrea, die in de kerk kwam. Je loopt te-

gen heel veel problemen aan, want ze komen eigenlijk niet eerder in 

zicht totdat zij een weigering van de IND krijgen. Ook kwam erg naar 

voren dat de wetgeving niet altijd duidelijk is. Die ene persoon die je 

kan helpen en dat deze dan hier mag blijven, daar doe je het voor en 

laat je vergeten dat gewoon niet alles lukt. 

Alles bij elkaar blijft Jan vertrouwen houden en daar haalt hij ook zijn 

motivatie uit. Een bewogen verhaal dat ook ons tot bezinning bracht. 

Blijkt dat enkele contactpersonen ook werkzaam zijn geweest met 

asielzoekers / vluchtelingen, waardoor er een fijne discussie opgang 

kwam. 

Na de pauze evalueerden we de Actie Kerkbalans. Voor de een was het 

geen probleem, maar de ander zag er toch wel tegenop. 

Gewoonlijk stuurden we aan gemeenteleden boven de 70 jaar een ver-

jaardagskaart. Besluit is genomen om dit niet meer te doen, echter een 

bloemetje met een kroonjaar (b.v. 70, 75, 80 etc. )  blijft bestaan. 

Jeanne Buscop besluit de avond met een gedicht van Henk Jongerius 

‘Leven is wachten’. 

 

De Pastorale Raad Cuijk. 

 

Ingezonden 

Bij het afscheid van Johan Meere 

 

Dankbaar zijn wij dat u zich betrokken voelde tijdens de ziekte van Jo-

han en na zijn overlijden. De kaarten, brieven, al die lieve woorden en 

uw aanwezigheid bij de rouwdienst hebben ons goed gedaan. Heel veel 

dank daarvoor.  

 

Annie Meere-Haarman, 

Kinderen en kleinkinderen 
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Leesrooster  

 

 
 
29 april  Deuteronomium 4,32-40 10 juni   Rechters 12,1-6 

  Psalm 119,17-24        Psalm 130 
  1 Johannes 3,18-24        2 Korintiërs 4,13-18 
  Johannes 15,1-8        Marcus 3,20-35 
   
6 mei  Jesaja 45,15-19  17 juni    Ezechiël 17,22-24 

Psalm 33,12-22       Psalm 92 

  1 Johannes 4,7-21       2 Korintiërs 5,1-10 

  Johannes 15,9-17       Marcus 4,26-34 

 

10 mei  Ezechiël 1,3-5a.26-28a 24 juni     Job 30,15-26;38,1 

Psalm 47 (Psalm 93)       Psalm 107,17-32 

  Efeziërs 4,1-13       2 Korintiërs 5,14-21 

  (Handelingen 1,1-11)      Marcus 4,35-41 

  Lucas 24,49-53 

  (Marcus 16,19-20) 

 

13 mei  Exodus 19,1-11 

  Psalm 68,1-14 

  1 Johannes 5,9-15 

  Johannes 17,14-26 

 

20 mei  Genesis 11,1-9 

  Psalm 104,25-35 

  Handelingen 2,1-24 

  Johannes 14,8-17 

 

27 mei  Exodus 3,1-6 

  Psalm 93 

  Romeinen 8,12-17 

  Johannes 3,1-16 

 

3 juni  Deuteronomium 26,5-11 

  Psalm 81 

  2 Korintiërs 4,5-12 

  Marcus 2,23-3,6 
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Verschijningsdata volgende edities 

 

 

Editie    Uiterste  Verschijnings- 

    Inleverdatum  datum 

 

Zomer    16 juni 2018  25 juni 2018 

September/Oktober  18 augustus 2018 27 augustus 2018 

November/December 20 oktober 2018 29 oktober 2018 

Kerst 2018   01 december 2018 10 december 2018 

 

 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. 

 

 

Agenda 

 

 

Mei 2018 

 

03 mei 10.00 uur koffieochtend Passage 

21 mei 20.00 uur Passage 

24 mei 20.30 uur 20.30 uur Leeskring 

        Locatie: Heggerank 106, Cuijk 

31 mei 12.00 uur Samen aan Tafel 

 

 

Juni 2018 

03 juni 15.30 uur Concert projectkoor Festina Lente 

07 juni 10.00 uur Koffieochtend Passage 

28 juni 12.00 uur Samen aan Tafel 

 

 

 

 

 

 

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

 

PKN Grave 

Bagijnenstraat 1, 5361 EM Grave 

Postbus 68, 5360 AB Grave 

Tel.: 0486 – 475682 

grave-cuijk.protestantsekerk.net 
 

Predikant: Ds. A.C. van Brussel 

Bagijnenstraat 3, 5361 EM Grave 

Tel.: 0486–475682 / 06-53718888 

tonvanbrussel@kpnplanet.nl 

Werktijden: maandag 13.30 uur – 21.30 uur 
 

Buiten de werktijden en in noodgevallen contact opnemen met de 

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

 

Samenstelling Kerkenraad 

 

Voorzitter      Scriba 

Dhr. J. Nohl     Mw. J.E. van Dongen 

P. Berthierstraat 9, 5361AT Grave   Oranje Bastion 15, 5361EG Grave 

Tel.: 0486-473453    Tel.: 0486-471413 / 06-14062391 

joop.nohl@home.nl    jennekevandongen@outlook.com 

 

Ouderling 

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

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

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

fvdendool@gmail.com   gerriedijkink@gmail.com 

 

Diakenen 

Mw. A. Smids      

Schaijksestraat 19, 5375KC Reek   

Tel.: 06-47790117     

ankiesmids@home.nl    

 

College van kerkrentmeesters 

Voorzitter (a.i.)   secretaris   

Mw. A. Smids    Mw. H. Jansen  

Schaijksestraat 19, 5375KC Reek Hengel 23, 5361 PH Grave  

Tel.: 06-47790117   Tel.: 06-83895755    

ankiesmids@home.nl  hedi.jansen@gmail.com  

 

http://grave-cuijk.protestantsekerk.net/
mailto:tonvanbrussel@kpnplanet.nl
mailto:jennekevandongen@outlook.com
mailto:fvdendool@gmail.com
mailto:gerriedijkink@gmail.com
mailto:ankiesmids@home.nl
mailto:ankiesmids@home.nl
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Betaalmeester   Coördinator gastparen 

Dhr. J. Teunissen   Mw. W. Brussaard 

Burg. Raijmakerslaan 145  Arnoud van Gelderweg 55 

5361 KL Grave   5361 CV Grave 

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

jan.teunissen1942@gmail.com  

 

Ledenadministratie  Preekbeurten & Organisten 

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

Torenstraat 5a    Plattegraaf 20 

5438 AN Gassel   6611 LD Overasselt 

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

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

 

Verhuur en exploitatie kerkgebouw 

Mw. J. van Dongen   Mw. J. Vermeer 

Oranje Bastion 15   Trompetterstraat 13 

5361 EG Grave   5361 EP Grave 

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

Tel.: 06-14062391 

jennekevandongen@outlook.com vermeer13@home.nl 

      

Diaconie ( overige functies) 

Penningmeester Diaconie Betaalmeester 

Dhr. T. Vissers   Mw. J. Teunissen 

Veldweg 20    Burg. Raijmakerslaan 145 

5364 RJ Escharen   5361 KL Grave  

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

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

 

Jeugd     Bijbelgenootschap 

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

De Strengen 24,    Pater Berthierstraat 9 

6581 JZ Malden    5361 AT Grave 

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

Petra.jettenduinkerken@planet.nl joop.nohl@home.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jan.teunissen1942@gmail.com
mailto:ramp.janny@gmail.com
mailto:liesvandendool@gmail.com
mailto:vermeer13@home.nl
mailto:ton.vissers@xs4all.nl
mailto:Petra.jettenduinkerken@planet.nl
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Bankrekeningen 

 

 

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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Algemene informatie Cuijk 

 
De Protestantse Gemeente Cuijk omvat de plaatsen: Cuijk, Vianen, 

Katwijk, St. Agatha, Haps, Beers, St. Hubert en Linden.  

Correspondentieadres: Postbus 116, 5430 AC Cuijk 

Website: grave-cuijk.protestantsekerk.net 
 

Predikant: Ds. D. Stolk 

Joke Smitlaan 20, 6532 SJ Nijmegen 

Tel.: 024-3559972 

ehuis@hotmail.com 

 

Kerkenraad      

Voorzitter     Scriba  

Vacant      Vacant 

 

College van Kerkrentmeesters 

Voorzitter     Secretaris   

Vacant      Vacant    

         

Kerkrentmeester     Ledenadministratie 

Mw. H.G. Biemond     Dhr. C.W. Buscop  

Heggerank 106    Sperwerhorst 1,  

5432 CC Cuijk     5431 KW Cuijk, 

Tel.:0485-351055    Tel.: 0485-313750 

h.biemond@home.nl    c.buscop@home.nl 

 

Diaconie 

Voorzitter      Secretaris  

Dhr. K. Kalkman    Vacant 

De Messenmaker 14,  

5431 KR Cuijk 

Tel.: 0485-315253 

kees.kalkman@home.nl 

 

Pastoraat 

Pastoraal ouderling   Kindernevendienst   

Vacant      Reinder Dijkstra 

     Anjelier 9 

      Tel.: 0485-479727 

      reinder.dijkstra@tele2.nl  

 

 

 

http://grave-cuijk.protestantsekerk.net/
mailto:h.biemond@home.nl
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Pastorale Raad 

Mw. J. Buscop   Mw. A. Scharfenort 

Sperwerhorst 1   Sleedoorn 39 

5431 KW Cuijk   5432 AH Cuijk 

Tel.: 0485-313750   Tel.: 0485-322105 

jeanne.grijsbach@home.nl  anita.scharfenort@hotmail.nl 

 

Mw. A.G.M. van Burik   

Klaver 2     

5432 BR Cuijk 

Tel.: 0485-330235 

vanburikaly@gmail.com 

 

Kerkelijk Centrum ‘De Herberg’ 

Markt 3  

5431 EC Cuijk 

Tel.: 0485-316127. 

Secretaris Stichtingsbestuur Kerkelijk Centrum: 

Te bereiken via de mail: herberg1cuijk@gmail.com 

  

Kerkgebouw 

Grotestraat 102 

5431 DM Cuijk. 

Voor verhuur van het kerkgebouw kunt u contact opnemen met: 

Mw. D.A. Koolhaas,  

Tel.: 0485-321230 

Danielle.koolhaas@gmail.com 

 

Overlijden 

Bij overlijden van een lid van onze gemeente en/of wanneer u bij het 

overlijden een kerkelijke uitvaart wenst kunt u contact opnemen met: 

Mw. A. Huigen-Vos, tel. 0485-314295 of b.g.g. 

Mw. D.A. Koolhaas, tel. 0485-321230 

 

 

Bankrelatie kerkvoogdij  

Rabobank NL54 RABO 0110 5056 54 

 

Bankrelatie diaconie  

Rabobank     NL30 RABO 0110 5016 24 

 

 

 

 

mailto:jeanne.grijsbach@home.nl
mailto:anita.scharfenort@hotmail.nl
mailto:vanburikaly@gmail.com
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CONTACTPERSONEN CUIJK 

 

* Wijk 1: Heeswijkse Kampen, Beers en Vianen 

Wijkcoördinator: Mw. A. van Burik. 

□ A: Mw. L. Hulstein, Wegedoorn 132, tel. 322650 

□ B:  Mw. A. Bagerman, Sering 40, tel. 320204 

□ C: Mw. J.M. Uilenreef, Bereklauw 59. tel. 316584 

□ D: Mw. J.K. Eckhardt, Hondsroos 4, tel. 313941 

□ E: Mw. A. van Burik, Klaver 2, tel. 330235 

□ F: Mw. A. van de Wardt, Klaver 12, tel. 0641752996 

□ G: Mw. Y. Schuurmans, Waterkering 33, tel. 211349 

□ H: vacant. Contact: zie wijkcoördinator. 

 

* Wijk 2: Cuijk Noord, Cuijk Centrum en Katwijk 

Wijkcoördinator: Mw. Anita Scharfenort. 

□ A: vacant. Contact: zie wijkcoördinator. 

□ B: Mw. F. Alkema, Isabellalaan 26, tel. 314738 

□ C: Mw. J. Horst, Helwigstraat 12, tel. 314428 

□ D: Mw. A. Huigen, Vorstendom 24, tel. 314295 

□ E: vacant 

□ F: Mw. A. Scharfenort, Sleedoorn 39, tel. 322105 

□ H: vacant. Contact: zie wijkcoördinator. 

 

* Wijk 3: Cuijk: Padbroek, Haps en Mill 

Wijkcoördinator: Mw. J. Buscop. 

□ A: Mw. J. Buscop, Sperwerhorst 1, tel. 313750 

□ C: vacant. Contact: zie wijkcoördinator. 

□ E: Dhr. R. Bovenkerk, Houtsnipwal 23, tel. 320946 

□ F: Mw. L. Berghorst, Fazantenveld 45, tel. 322955 

□ G: Mw. R. van Veldhuizen-v.d. Kuit, Hazeleger 135, tel. 315020 

□ H: Mw. A.E. Korzeniewska, De Messemaker 14, tel. 315253 

□ I: Mw. S. Willems, Beatrixstraat 31, Mill, tel. 06-16093343 

□ J: Mw. C. Mijdam, Bogaersstraat 6, Haps, tel. 316070 

  

** Let op: de aangekruiste persoon  is uw contactpersoon. 
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www.kamoen.nl

  Arnoud van Gelderweg 99 - 5361 CV Grave
     Specialist in digitaal drukwerk

l Advies
l verkoop 
   nieuw & gebruikt
l Onderhoud 

       Tel. 024 - 2022096   www.delaptopman.nl

●

●

●
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Trompetterstraat 5 5361 ER Grave 0486-420805
www.roelofs-grave   info@roelofs-grave.nl 
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Runstraat 65 - 5374 AB Schaijk - Tel. 0486-461851
www.bouwbedrijfvandinther.nl


