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Kerkdiensten Cuijk 

 

11-12-2018  : 2e Adventsvesper 

Voorganger  : Pastor Lamers 

Mmv    : Protestantse Gemeente Cuijk 

Locatie  : Grotestraat 102, Cuijk 

Aanvang  : 19.00 uur 

 

16-12-2018  : Ds. G. Boer, Rhenen 

Bijzonderheid : 3e Advent 

Locatie  : Bagijnenstraat 1, Grave 

Collecte  : Rudolphstichting 

Organist  : Dhr. P. van der Woude 

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

 

18-12-2018  : 3e Adventsvesper 

Voorganger  : Pastor Lamers 

Mmv    : Protestantse Gemeente Cuijk 

Locatie  : Grotestraat 102, Cuijk 

Aanvang  : 19.00uur 

 

23-12-2018  : Mw. Ds. L.C. Manuputty, Groesbeek 

Collecte  : Jeugddorp  De Glind 

Organist  : H. Stoffers 

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

 

24-12-2018  : Ds. D. Stolk, Nijmegen 

Bijzonderheid : Kerstnachtdienst 

Aanvang  : 22.00 uur 

Collecte  : Kerk in Actie Kinderen in de Knel 

Organist  : Mw. D. Romeijn 

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

 

25-12-2018  : Mw. Ds. L.C. Manuputty, Groesbeek 

Bijzonderheid : 1e Kerstdag 

Collecte  : Stichting Mensenkinderen 

Organist  : Mw. D. Romeijn 

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

 

30-12-2018  : Ds. D. Stolk, NIjmegen 

Collecte  : Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen 

Organist  : Mw. D. Romeijn 

Autovervoer  : Dhr. T. van Beelen, tel.: 316923 
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31-12-2018  : Oudjaarsvesper 

Locatie  : Bagijnenstraat 1, Grave 

Aanvang  : 19.00 uur 

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

 

06-01-2019  : Ds. D. Stolk, Nijmegen 

Collecte  : Voedselbank Land van Cuijk 

Organist  : Mw. D. Romeijn 

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

 

13-01-2019  : nnb 

Collecte  : Diaconaal werk eigen Gemeente 

Organist  : MW. D. Romeijn 

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

 

20-01-2019  : Mw. M. den Hartog, St. Michielsgestel 

Locatie  : Bagijnenstraat 1, Grave 

Collecte  : Hanka en Derk Oosterveld voor hun werk in Afrika 

Organist  : Dhr. K. de Wee 

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

 

 

 

 

 

 

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 

 

09-12-2018  : Ds  de Koeijer. Heerewaarden 

Bijzonderheid : 2e Advent, Heilig Avondmaal 

Collecte  : Edukans 

Organist  : Mw. M. de Heer 

 

16-12-2018  : Ds. G. Boer, Rhenen 

Bijzonderheid : 3e Advent 

Collecte  : Rudolphstichting 

Organist  : Dhr. P. van der Woude 

 

23-12-2018  : Mw. Ds. M. Heijnis, Wijchen 

Bijzonderheid : 4e Advent 

Collecte  : Jeugddorp De Glind 

Organist  : Mw. G. Westervelt 

 

24-12-2018  : Ds. A.C. van Brussel, Grave 

Bijzonderheid : Kerstnachtdienst mmv Koor Unisono 

Aanvang  : 21.00 uur 

Collecte  : Kerk in Actie Kinderen in de Knel 

Organist  : Dhr. K. de Wee 

 

25-12-2018  : Ds. P. Simons, Kleve 

Bijzonderheid : 1e Kerstdag 

Collecte  : Stichting Mensenkinderen 

Organist  : Dhr. P. van der Woude 

 

30-12-2018  : Ds. M. van der Velden, Ede 

Collecte  : Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen 

Organist  : Mw. M. de Heer 

 

31-12-2018  : Oudjaarsvesper 

Locatie  : Bagijnenstraat 1, Grave 

Aanvang  : 19.00 uur 

 

06-01-2019  : Ds. D. Stolk, NIjmegen 

Locatie  : Grotestraat 102, Cuijk 

Collecte  : Voedselbank Land van Cuijk 

Organist  : Mw. D. Romeijn 
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13-01-2019  : Mw. A. Claessens, Venray 

Collecte  : Diaconaal werk eigen Gemeente 

Organist  : Dhr. P. van der Woude 

 

20-01-2019  : Mw. M. den Hartog, St. Michielsgestel 

Collecte  : Hanka en Derk Oosterveld voor hun werk in Afrika 

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 

Advent en Kerst 2018.                                                                                                                   

Op de eerste Adventszondag wordt er één kaars aangestoken. De vol-

gende zondag wordt de eerste kaars weer aangestoken, maar nu samen 

met een tweede totdat op de vierde zondag van Advent alle vier kaarsen 

branden. Vlak voor het kerstfeest,  wanneer de dagen kort zijn en de 

duisternis machtiger lijkt dan ooit, brandt het licht optimaal.                                                                                                              

Het heeft iets van de onverwoestbare hoop die in ons leeft, ondanks alles. 

Hoe donkerder het wordt, des te meer licht steken we aan. We laten ons 

er niet onder krijgen. Zeker, je kunt de duisternis laten zegevieren, je 

kunt mismoedig raken bij alles wat er gebeurt, vlakbij en veraf. Maar je 

kunt ook blijven hopen, de hoop koesteren. Je kunt in elk geval een kaars 

aansteken, om de duisternis te verjagen. Zelfs het kleinste lichtpuntje 

kan de diepste duisternis doorbreken. Dat is de hoop die het hart vormt 

van de adventstijd op weg naar het kerstfeest.                                        

Straks in de kerstnacht komen mensen weer bij elkaar. De een hier, de 

ander daar. En dan klinkt de boodschap: “Het volk dat in duisternis wan-

delt ziet een groot licht; over hen die wonen in een land van diepe duis-

ternis straalt een licht,” (Jesaja 9 vers 1 , en volgend)                                                                                                                                    

Licht in de duisternis, hoe donker die ook mag zijn. Dat is een troostvolle 

boodschap. Want nog steeds gaan mensen gebukt onder een juk, stam-

pen er laarzen van soldaten en wordt er kleding met bloed besmeurd. 

Het is de realiteit van de wereldgeschiedenis. Maar het antwoord op oor-

log en geweld is niet strijd, wraak en tegengeweld, het ligt in de geboorte 

van een weerloos kind. Men noemt het kind: Wonderbare Raadsman, 

Sterke God, Vredevorst. Laat de aloude vredesgedachte mogen spreken:                                                                        

“Vrede op aarde                                                                                                                                    

geen dieper woord bestaat                                                                                                         

wat heeft dat woord veel waarde.                                                                                                         

Maar maak het waar in uw eigen straat,                                                                                                 

de andere straten volgen.”                                                                                                                     

U allen heel gezegende dagen toegewenst, in de adventstijd en straks 

op het Kerstfeest.              

Ds. David Stolk 
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Toelichting bij de Collectes 

9 DECEMBER EDUKANS 

Edukans helpt kansarme kinderen in ontwikkelingslanden naar school 

door steun te geven aan onderwijsprojecten van organisaties ter plekke. 

Het gaat om straatkinderen, arme kinderen, gehandicapte kinderen, kin-

deren uit vluchtelingenkampen, weeskinderen, werkende kinderen en 

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

deren mogelijk te maken. 

 

16 DECEMBER RUDOLPHSTICHTING 

De Rudolphstichting richt zich met haar projecten op uithuisgeplaatste 

kinderen en jongeren. Kinderen die al (te) veel hebben meegemaakt. 

Door allerlei problemen kunnen zij niet meer thuis wonen. Alle projecten 

zijn er op gericht deze kinderen en jongeren een eerlijke kans op een 

hoopvolle toekomst te geven. 

 

23 DECEMBER ARTSEN ZONDER GRENZEN 

Artsen Zonder Grenzen verleent hulp aan bevolkingsgroepen in nood, 

aan slachtoffers van natuurrampen, van oorlogen en van burgeroorlogen. 

Artsen zonder Grenzen helpt mensen vooral door medische hulp te ver-

lenen. Overal ter wereld worden mensen geholpen, Artsen Zonder Gren-

zen  streeft ernaar altijd een ploeg klaar te hebben staan om mensen te 

helpen.  

 

24 DECEMBER KERSTNACHT KERK IN ACTIE KINDEREN IN DE 

KNEL 

Met kerst, feest van licht, willen we een sprankje hoop en licht brengen 

aan kwetsbare kinderen voor wie het leven vaak donker is. Honderddui-

zenden Syrische kinderen moesten met hun ouders vluchten voor oorlog 

en geweld en wonen al jaren in  vluchtelingenkampen in Libanon. Met uw 

steun geeft Kerk in Actie hoop en licht aan vluchtelingenkinderen met 

onderwijs, een warme maaltijd en schoon drinkwater.  

 

25 DECEMBER EERSTE KERSTDAG STICHTING MENSEN-

KINDEREN 

Stichting Mensenkinderen helpt kinderen, gezinnen, gehandicapten en 

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

anders zorgt. Men  werkt uitsluitend via kerken en lokale organisaties. 

Stichting Mensenkinderen verleent materiële en immateriële hulp aan 

mensen die lijden onder armoede of vervolging.  
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30 DECEMBER WERELDVROUWENHUIS MARIAM VAN NIJMEGEN 

In Nijmegen leven net als in de rest van Nederland uitgeprocedeerde 

asielzoeksters die niet terug kunnen of durven naar hun land van her-

komst. Asielzoekers staan na een afwijzing van hun asielaanvraag op 

straat. Hun situatie leidt tot angst, stress en gezondheidsproblemen. Het 

Wereldvrouwenhuis vangt deze vrouwen tijdelijk op. De vrouwen krijgen 

gedurende een periode van zes maanden volledige opvang in het huis en 

daarna nog  geruime tijd ondersteuning en begeleiding.  

  

31 DECEMBER VESPERDIENST 

 

6 JANUARI VOEDSELBANK LAND VAN CUIJK 

In Nederland belandt jaarlijks voor 5 miljoen euro voedsel in de vuilnis-

bak. Enorm zonde natuurlijk. In ons land  leven meer dan een miljoen 

mensen onder de armoedegrens. De Voedselbanken leggen een verbin-

ding tussen de verspilling van voedsel en de financiële nood van men-

sen in de samenleving. Om de cliënten van voldoende voedsel te kun-

nen voorzien werken de Voedselbanken samen met bedrijven, instellin-

gen, overheden en particulieren. Zo zorgen ze er samen voor dat ar-

moede wordt bestreden, voedsel-overschotten verdwijnen en het milieu 

minder wordt belast. 

 

13 JANUARI DIACONAAL WERK EIGEN GEMEENTE 

 

 

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. Inlichtingen 

over de collectebonnen bij Dhr. J. Teunissen, Burg. 

Raijmakerslaan 145, 5361KL Grave. Telefoon: 0486-

474091.  

E-mail: jan.teunissen1942@gmail.com 

 

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

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

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

haas: 

danielle.koolhaas@gmail.com 

mailto:jan.teunissen1942@gmail.com
mailto:danielle.koolhaas@gmail.com
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Ingezonden Kerstverhaal 

 

Camping " 't  Schapeveen"      

 

1922 Het jaartal stond nog goed leesbaar boven de ingang. Ooit had 

het bouwsel plaats geboden aan een veertigtal bezoekers. Dominee 

Kruiman uit het naburige dorp had zich het lot van de veenarbeiders 

aangetrokken en geld ingezameld voor de bouw van een bescheiden 

kerkje Machteld Hofsmit bekeek de kopieën van de oprichtingsakte in het 

archief. Hier vond ze ook de akten van de huwelijksbevestiging van haar 

overgrootouders Carolus Hofsmit en Johanna de Gravemeer op 24 de-

cember 1922. Het was de eerste officiële huwelijksinzegening in het 

'veenkerkje'. In de oprichtingsakte van het kerkje stond dat het pand op 

een perceel stond van 1 hectare. De grond was beschikbaar voor groen-

teteelt ten behoeve van de kerkleden en voor een kleine begraafplaats. 

Het was voor 100 jaar vastgelegd als onvervreemdbaar eigendom van 

de kerk. 

In de lunchruimte van het archief valt de blik van Machteld op een van 

de krantjes die er liggen: "Einde veenkerkje in zicht" Gealarmeerd begon 

ze te lezen en nam zo kennis van de uitbreidingsplannen van Camping " 

't Schapeveen". Met de aangrenzende boer was reeds overeenstemming 

bereikt. Er restte nog één obstakel; het bouwvallige kerkje met een eigen 

kavel midden in het aan te kopen land. Campingbaas Harder had er ech-

ter alle vertrouwen in dat dit geregeld kon worden, ook de wethouder 

stond er helemaal achter. "Laten we eerlijk zijn, sprak hij: Wie heeft er 

nog belang bij dit bouwvallig gedoetje?"  

 

Maar wacht eens: 100 jaar onvervreemdbaar eigendom van de kerk, dát 

stond in de akte van 1922. "Dan hebben we nog vier jaar te gaan", dacht 

Machteld terwijl ze opstond. 

 

Met haar schoenen onder de modder van het pas gemaaide maïsveld 

bereikte ze het schamele bouwsel. Verbaasd trof ze er Helmich Weerman 

aan. “Ik heb bijzondere herinneringen aan dit kerkje. Als kind speelden 

we hier vaak en het is misschien raar dat ik het u zeg”, sprak hij lachend, 

“maar in dit hutje heb ik tweeëndertig jaar geleden mijn vrouw voor het 

eerst gezoend. En nu lees ik dat ze het willen slopen". Machteld vertelde 

over haar overgrootouders en haar ontdekkingen in het archief: "Het is 

toch zonde om zo'n pandje plaats te laten maken voor tenten en cara-

vans!"  

De eigenaar van het veenkerkje en haar grond was de verderop gelegen 

dorpskerk. De kerkenraad wilde er wel vanaf, dat bracht weer wat geld 

in de krappe kas. Haar derde bezoek was aan Klaas Harder. Rustig en 

zelfverzekerd vertelde ze hem dat ze een alternatief plan had. "Ik heb de 
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wethouder en de kerkenraad akten getoond waarin staat dat perceel en 

opstand 100 jaar onvervreemdbaar bezit van de kerk zijn. Dat betekent 

dat ze er pas in 2022 vanaf kunnen. En ik heb ontdekt dat het gebouwtje 

voor een restauratiesubsidie in aanmerking komt. "Restauratie!", Klaas 

Harder schreeuwde het bijna uit: "Het moet niet gekker worden". Mach-

teld behield haar kalmte: "Er blijken nog heel wat mensen te zijn die het 

kerkje graag willen behouden en er ook hun handen voor uit de mouwen 

willen steken. Met een klein groepje kwamen we tot een voorstel waar u 

van zult opkijken". Klaas Harder zette zich schrap, zijn gezicht stond op 

oorlog. "Als het kerkje er nou weer eens piekfijn uit zou gaan zien, dan 

moet dat toch super uniek voor u zijn als dit straks onderdeel van de 

camping gaat uitmaken. Het kan als recreatieruimte voor uw gasten ge-

bruikt worden. Er zouden lezingen gehouden kunnen worden en zelfs 

vergaderingen. En wie weet hebt u ooit een dominee of priester onder 

uw gasten, dan kunnen uw gasten naar hun eigen kerkdienst op de cam-

ping".  

Dit moest Klaas even verwerken, hier was hij geheel niet op voorbereid: 

"Ik geloof dat ik u eerst maar eens een kop koffie moet aanbieden". 

 

Via Helmich kwam Machteld in contact met een kerklid met een bouwbe-

drijf en na enige publiciteit meldden zich dorpelingen van allerhande ver-

schillende signatuur. Helmich was technisch en nam al gauw het voor-

touw. Klaas Harder liet uit eigen zak een klokkenstoel naast het gebouw-

tje plaatsen: "Kunnen we de klok luiden voor de gasten als er iets te 

doen is".  

 

Op 24 december, 97 jaar na de huwelijkssluiting van Carolus en Johanna 

werd de klok naast het veenkerkje geluid.  

Machteld had er met gevoel voor emotie op aangestuurd dat er op deze 

dag een openingsdienst én kerstnachtdienst zou zijn. Op de voorste rij 

zaten zowel de dominee als de pastoor. Alle plaatsen waren bezet en 

langs de muren stond het propvol. Een bebaarde oude man nam het 

woord: "Beste mensen. Ik ben hier niet voor het eerst. U weet dat dit 

gebouwtje ooit ook als schaapskooi diende. Welnu, ík was toen de 

schaapherder. Wat fijn dat het nu opnieuw wéér een schapenstal is en 

dat u zich met elkaar als schapen hier verzameld hebt om het herstel 

van dit kerkje te vieren samen met Christus geboorte".  

 

Helmich en Lenie hadden dit moment voor geen goud willen missen. 

 

Frank van Den Dool 
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Ingezonden 

 

Broeders en zusters, lieve mensen, 

 

Zondag 14 oktober een fijn verjaardagsfeest gevierd van onze jongste 

dochter Annet in Oud Velp. Op maandagmorgen 15 oktober werd Dien 

na het ontbijt niet lekker. Hele lage bloeddruk bleek de oorzaak te zijn. 

Een opname in het Radboudumc volgde. Dagen van onderzoek volgden. 

De juiste oorzaak werd niet helemaal duidelijk en op vrijdag 26 oktober 

werd zij uit het ziekenhuis ontslagen. Verdere onderzoeken zouden vol-

gen. Net een dag thuis werd zij op zaterdagmorgen 27 oktober weer 

onwel en ging zij weer met de grootste spoed naar het Radboudumc. 

Onderzoeken toonden aan dat dotteren van de kransslagader dringend 

nodig was en dit bleek al een hele verbetering. Ook werden drie stents 

geplaatst. Nader onderzoek gaf aan dat de hartklep sterk verkalkt was. 

Een operatie werd gepland, en werd een keer uitgesteld. De reden was 

niet helemaal duidelijk. Een nieuwe datum werd vastgesteld. Helaas brak 

er op die dag in de morgen brand uit in een van de nabijgelegen opera-

tiekamers. Weer een dag uitgesteld. Begrijpt u de spanning bij man en 

kinderen? Op 8 november is Dien met succes geopereerd en is een 

nieuwe hartklep aangebracht. Op donderdag 15 november is ze weer 

thuis gekomen. Een maand met veel spanning. Liefdevol verpleegd in het 

Radboudumc. 

Nu moet zij nog heel veel aansterken. De bloeddruk moet nog weer he-

lemaal op orde komen. Maar tot op heden zijn we heel blij zoals het gaat. 

Ze is een flinke echtgenote en dappere moeder. 

Onze dank gaat uit naar u allen van de protestantse gemeente, die ons 

met uw belangstelling en heel veel liefde hebben bedacht, die ons sterkte 

hebben gewenst en ons hebben opgedragen in uw gebeden. Ook kregen 

we vele schriftelijke groeten. 

Regelmatig werden wij gebeld door Frank van Den Dool als doorgeefluik 

naar de gemeente. Hartelijk dank Frank. Ook vanuit de gemeente Cuijk 

hebben wij liefde ervaren. Maar het allermooiste is vijf gouden kinderen 

met hun geliefden, die er dan voor je staan. 

Dien en ik wensen u/jullie allen middels dit ‘Kerstnummer’ hele goede 

kerstdagen en een heel gelukkig 2019 en dat gezondheid uw deel mag 

zijn. 

 

Hartelijke groet, 

Dien en Henk Lieverdink 
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Verhaaldienst 

verslag van de verhaaldienst op zondag 11 november. 

 

Het was een bijzondere ervaring om de bekende dichter/dominee Hans 

Bouma te beluisteren. In een goed  bezette dienst gaf hij blijk over de 

gave van het woord te beschikken. 

Het begon eigenlijk met het uit het hoofd citeren van een eigen versie  

van 7 psalmen o.a. psalm 8, 23, 99, en 121 begeleid door pianospel 

van Greetje Westerveld. Hierbij stond hij naast de avondmaalstafel. 

Zijn predicatie was ook heel opmerkelijk: Staande voor de tafel sprak  

hij weer uit zijn hoofd de gemeente toe. 

Hij verplaatste zich in de figuur van de barmhartige Samaritaan en liet  

de gemeente ervaren wat het betekent om een ander  te helpen, die 

normaliter niet tot het eigen volk behoort. 

De predicatie werd regelmatig afgewisseld door pianospel. 

Je had daardoor even de gelegenheid om je te bezinnen op hetgeen de  

predikant in het voorafgaande te berde had gebracht. 

Terecht vroeg hij om applaus voor de muzikale begeleiding. 

Kortom het was een dienst die je niet licht zult vergeten. 

 

Wim van de Bult 

 

Kerstconcert 

 

In de warme, sfeervolle ambiance van 

de Protestantse kerk zal het koor Can-

tate Deo ook dit jaar weer een kerst-

concert verzorgen. Juichende liederen, 

begeleid door piano, gitaar en dwarsfluit 

worden afgewisseld met lieflijke, ingeto-

gen liederen waarin de verwondering 

doorklinkt over de komst van Jezus.  

We halen u graag uit de hectiek van al-

ledag en nemen u, in de aanloop naar de kerstdagen, mee in de sfeer 

van hoop en verwachting. 

Het kerstconcert vindt plaats op zaterdag 15 december en begint om 

19.30 uur.Na afloop is er gelegenheid nog wat na te praten bij een glas 

glühwein of warme chocomel. 

We hopen u te ontmoeten op 15 december! 

 

Het bestuur van Cantate Deo 
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In deze aflevering aandacht voor de kinderen in Haïti, het kerstverhaal 

en uitspraken van mensen uit de bijbel. 

 

1. Geef een Prentenbijbel aan een kind in Haïti 

Haïti is een eiland ter hoogte van Midden-Amerika. Het is een van de 

armste landen ter wereld. Er is veel politieke onrust en de criminaliteit is 

hoog. 70% van de bevolking is werkloos, 60% is analfabeet. 

De vele natuurrampen die het land de afgelopen twintig jaar troffen, heb-

ben de situatie verergerd. Een groot deel van de kinderen groeit dan ook 

op in armoede. Veel scholen worden beheerd door kerken of christelijke 

organisaties. Zij bieden vaak maaltijden aan, want veel kinderen zitten 

in de les zonder ’s ochtends iets gegeten te hebben. 

 

Deze Kerst wil het Nederlands Bijbelgenootschap 10.000 kinderen in Haïti 

een eigen Prentenbijbel geven. Een Prentenbijbel kost 5 euro.  

Voor meer informatie en het geven van een gift: bijbelgenoot-

schap.nl/haiti.  

 

2. Laat het kerstverhaal niet ondersneeuwen 

‘Het kerstverhaal is het enige bijbelverhaal dat bijna iedere Nederlander 

kent. Juist dit onmisbare verhaal over licht brengt hoop in donkere tij-

den.’ Dat zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf.  

Met als thema ‘Het wordt licht’ stelt het Nederlands Bijbelgenootschap 

allerlei creatieve en eigentijdse materialen beschikbaar om bewust naar 

het feest van Jezus’ geboorte toe te leven.  
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Digitaal en op papier, voor gezinnen en alleenstaanden, voor kerken en 

kunstliefhebbers, voor ‘lichtzoekers’ en ‘lichtbrengers’ van alle leeftijden. 

 

Leesplan ‘Aanstekelijk’ 

Volwassenen kunnen vanaf de eerste adventszondag (2 december) tot 

Kerst een online leesplan volgen met de titel ‘Aanstekelijk’. Daarmee lees 

je elke dag een bijbeltekst over ‘licht’. Ook krijg je er een vraag of op-

dracht bij. Aanmelden kan via debijbel.nl of de app MijnBijbel. 

 

Biblejournaling 

Voor wie graag creatief bezig is, is er het Inspire Adventspakket, met 

materiaal om dagelijks via ‘biblejournaling’ toe te leven naar Kerst. Het 

pakket sluit aan bij de Inspire Bijbel die afgelopen zomer verscheen, en 

bevat ook een leesrooster. Het pakket is te verkrijgen voor € 9,95 via 

shop.bijbelgenootschap.nl en in de christelijke boekhandel. 

  

Uitdeelboeken voor kinderen 

Voor kinderen van 8-12 jaar is er het Kerst-Doeboek ‘Een nieuwe Ko-

ning’. Het sluit aan bij de kindernevendienstmethode Bijbel Basics. Voor 

kinderen van 4-8 jaar is er een prentenboekje, ’Kerstfeest’, met vragen 

om in gesprek te gaan met het kind. Kerken, clubs of scholen die deze 

boekjes willen uitdelen, kunnen ze bestellen via shop.bijbelgenoot-

schap.nl en in de christelijke boekhandel, voor € 4,95 (Doeboek) en € 

2,99 (Kerstfeest). 

 

Kerstproject Bijbel Basics 

Kindernevendienstleiders kunnen met Bijbel Basics kerstproject vier we-

ken toeleven naar Kerst. De rode draad is: ‘De profeten zien het al’. Bij 

dit project hoort een poster om in de kerk te hangen. Elke week mogen 

de kinderen drie luikjes openen om zo samen meer te ontdekken op wie 

we wachten. 

 

 

Het kerstproject is gratis te downloa-

den via debijbel.nl/bijbelbasics; de 

poster kost € 25,- en is uitsluitend ver-

krijgbaar via shop.bijbelgenoot-

schap.nl. 
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3. Puzzel: Uitspraken 

Hieronder volgen 13 uitspraken van mensen uit de Bijbel. Wie heeft die 

uitspraken gedaan? 

Schrijf de letter op die bij zijn/haar naam staat. Wat lees je? 

(Gebruikte vertaling: Nieuwe Bijbelvertaling) 

 

A David F Hizkia K Jesaja P Samuel V Kaïn 

B Job G Ester L Elisa R Rebekka W Mirjam 

C Gideon H Pilatus M Mozes S Johannes 

de Doper 

X Thomas 

D Simson I Adam N Elia T Petrus IJ Jozua 

E Jezus J Ruth O Eva U Paulus Z Maria 

 

 

1. Hier is hij, de mens. 

2. Gelukkig de vredestichters 

3. U bent de Messias, de Zoon van de levende God! 

4. Zal ik bij de Hebreeuwse vrouwen een voedster gaan zoeken om het    

kind voor u te voeden? 

5. Met de hulp van de HEER, heb ik het leven geschonken aan een man. 

6. Ik zal ook voor uw kamelen putten tot ze genoeg hebben gehad. 

7. Als ik word vastgebonden met nieuwe, ongebruikte touwen, dan ben 

ik even zwak als ieder ander. 

8. Al zou ik met u moeten sterven, verloochenen zal ik u nooit. 

9. Waar ben je geweest, Gechazi? 

10. Ik hoorde u in de tuin en werd bang omdat ik naakt ben; daarom 

verborg ik me. 

11. Heer, als ú het bent die tot mij spreekt en ik uw gunst geniet, geef 

me dan een teken. 

12. Ik vind niets waaraan deze man schuldig is. 

13. Maar wij hebben alles wat we bezaten achtergelaten om u te volgen. 
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Ingezonden INLIA 

Bericht uit de ‘TussenVoorziening’ in Eelde  

(waar INLIA statushouders op weg helpt in hun nieuwe leven in Neder-

land) 

 

Keer op keer dompelt hij haar onder water 

 

Hij toont een foto van zijn kinderen. Trots. Hij kijkt er zelf ook even naar. 

Naar zijn drie zonen en zijn dochter. Zijn prinsesje. Zes jaar oud is ze op 

deze foto; ze blikt met grote ogen de camera in. De foto is van vóór de 

bominslag. Van vóórdat ze in brand kwam te staan. Zijn vrouw raakt het 

scherm even aan. Hij verbijt zijn tranen. 

 

Hier in de TussenVoorziening in Eelde, waar INLIA vluchtelingen die in 

Nederland mogen blijven op weg helpt in hun nieuwe bestaan, zijn Ibra-

him en Aïsha ver weg van het oorlogsgeweld in Syrië. Ver weg van de 

oorlog die hun kleine meisje zo heeft verminkt. Maar ook weer niet. 

 

Ze leeft nog, goddank, ze leeft nog. Hun mooie, lieve, speelse dochter. 

Hun verminkte dochter. Ibrahim heeft haar keer op keer in water moeten 

onderdompelen om de vlammen te doven. Er sloeg een raket in en toen 

stond ze in brand. Haar broertje deels, zij helemaal. Benen, lijf, armen, 

hoofd, gezicht.  

 

“Mijn vrouw en ik waren bezig ontbijt te maken, in Idlib. We hoorden 

geen vliegtuigen, anders waren we wel gaan schuilen. Twee van de kin-

deren speelden buiten. Layla en Karim. Als uit het niets hoorden we een 

klap, een inslag. Ik rende naar buiten en zag hen branden.”  

Chemische wapens? Wie zal het zeggen. “De buren waren dood. Ik heb 

mijn kinderen in een watervat gedompeld. Het vuur ging maar niet uit.” 

Hij moet zijn dochter aan haar enkels vasthouden en steeds weer onder-

dompelen. Uiteindelijk doven de vlammen.  

 

Op de Eerste Hulp peuteren artsen de kledingresten uit de verbrande 

huid van zijn dochter. Ze heeft een injectie gekregen om de pijn te stillen, 

maar ze schreeuwt het uit. Nog hoort hij haar gillen. In Idlib kunnen ze 

verder niets voor beide kinderen doen. 

Het gezin mag van de vechtende partijen door naar een ziekenhuis in 

Turkije. “Eigenlijk mocht er maar één ouder mee, maar wij hebben toe-

stemming weten te krijgen om als gezin te gaan.” Aïsha glimlacht naar 

haar man. Dit is een team, dat zie je.  

 

In Turkije worden Karim en Layla geopereerd. Maar de medici maken een 

blunder. Daardoor zal de huid rond Layla’s ogen, neus, mond en oren 
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huid niet meegroeien terwijl zij groeit. Ze kan niet ademen door haar 

neus, die is bedekt. Als vader Ibrahim haar iets wil laten zien, blijkt ze 

niets meer te kunnen zien. Hij schrikt zich rot. Operaties aan haar ogen 

verhelpen de blindheid, maar de andere problemen verergeren. Het 

meisje is in zichzelf gekeerd, boos, onhandelbaar. 

 

Via facebook ontdekken Ibrahim en Aïsha dan de Amerikaanse Burnt 

Children Relief Foundation; een organisatie die behandeling in de VS re-

gelt en ook overtocht en verblijf daar financiert. Ze mailen en zowaar: 

Aïsha mag met Layla en Karim naar Galveston, Texas. Ibrahim en de 

andere twee zonen moeten in Turkije blijven - de Amerikaanse autoritei-

ten laten geen hele gezinnen overkomen. Stel je voor: dan willen ze mis-

schien blijven. 

 

In Galveston ziet Layla ook een psycholoog. Die zegt: ze moet tussen de 

operaties door naar school, doen als alle andere kinderen. De juf en de 

klas heten Layla welkom. Juf geeft haar dagelijks een knuffel, klasge-

nootjes nemen haar op. Foto’s tonen het verminkte meisje poserend als 

ieder meisje van die leeftijd. Hoedje op, hoofd schuin, hand in de zij, 

smile. “Haar mentale staat ging van onder nul naar 100”, zegt Aïsha.  

 

De professoren in Galveston maken een behandelplan tot Layla’s acht-

tiende. Het kan nog goed komen. Aïsha wil daarom asiel aanvragen in de 

VS. Maar ondertussen is Donald Trump aan de macht gekomen. Ze wor-

den van het ene moment op het andere het land uitgezet. Terug naar 

Turkije, terug naar af. De behandeling van Layla en haar broertje stopt 

abrupt.   

 

Binnenkort volgt het tweede deel van het verhaal van Ibrahim, Aïsha en 

hun kinderen. Dan leest u hoe het verder gaat; hoe het gezin naar Ne-

derland reist en of daarmee de behandeling van Layla goedkomt. Let wel: 

de strijd van de ouders om hun meisje te helpen, is nog niet voorbij!  
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Ingezonden Gedicht 

 

Kerst 

om ons heen is het licht 

in  huizen, straten, bomen en daken 

het licht dat de donkerheid maskeert 

van een wereld in ongerechtigheid 

mensen zoeken naar hoop en vrede 

toch schijnt de ster voor iedereen 

het lichtend licht dat mensen zoekt 

in alle delen van de aarde 

ontdek dan het Kind dat kerst 

tot een werkelijkheid maakt 

 

Het oude jaar 

Langzaam kruipt het oude jaar richting het nieuwe 

kijkt het terug hoe het was en gebeurde 

welke zorgen en vragen ontstonden 

hoe de wereld kreunde om zoveel geweld 

en de liefdeloosheid overheerste 

het nieuwe jaar komt in zicht 

er blijven vragen hoe het verder moet 

zal er een uitweg zijn uit het donker 

zal de liefde het winnen van de liefdeloosheid 

zal onrecht plaatsmaken voor rechtvaardigheid 

zal onbarmhartigheid het winnen van de vrede 

zal het licht van God schijnen over mens en dier 

zal de ster schijnen voor alle mensen 

blijf hopen en verwachten 

dat wens ik een ieder toe. 

 

Wim van de Bult 
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Ingezonden 

 

Graag wil ik jullie kennis laten maken met iemand van zo dichtbij, die 

zich met hart en ziel inzet voor mensen ver weg: 

Carole Donkers – dochter van….  

                                                                                           

De mensen in Ghana noemen haar ‘A 

true daughter of Africa’ en  

Our white African’. Haar passie voor de 

Afrikaan is ontstaan toen Carole Donkers 

op haar 12e het boek “Roots” las. Over 

een vijftienjarige jongen, Kunta Kinte, 

die als slaaf naar Amerika werd getrans-

porteerd. Het vormde haar beeld: Afrika 

is niet zielig. Ze wilde zelf ervaren hoe mensen in Afrika leven, werken. 

De cultuur van binnenuit leren kennen.  

In 2007 heeft Carole negen maanden in Ghana gewoond: “Ik heb mijn 

gastmoeder geholpen een zelfdragend project te starten. Tien vrouwen 

op het platteland kregen de mogelijkheid hun handeltje te vergroten met 

een lening. Zij verbouwden paprika, uien, tomaten, lokale kruiden. Ver-

kochten dat op de markt. Door de extra opbrengsten konden hun kin-

deren naar school. Inmiddels zijn het vierhonderd vrouwen.” 

 

Terug in Nederland liet Ghana haar niet los. Carole ging vier tot zes we-

ken per jaar terug. Begon jongeren te helpen hun eigen talenten te ont-

plooien. Een eigen onderneming te starten en zo een draaiende economie 

te laten ontstaan. Het leidde tot een aanpak die werkt: op basis van 

innerlijke kracht het leven creëren dat je wilt.  

 

Als het talent staat in de kracht van zichzelf, werken we toe naar het 

realiseren van succesvolle ondernemingen, een baan of sociale pro-

jecten. Het ontwikkelen van eigenaarschap staat hierbij centraal. Zo lei-

den we rolmodellen op die een beter leven creëren voor zichzelf en hun 

familie. En die de jongere generaties en de maatschappij positief beïn-

vloeden. 

 

Een voorbeeld is Pobee Mwintombo die zich richt op het creëren en pro-

duceren van boeken en gedichten over de Afrikaanse cultuur. Daarnaast 

heeft hij een grote passie voor het begeleiden van kinderen in het ont-

wikkelen van hun creativiteit en talent. De grondgedachte is ervarings-

gericht leren. Hij doet alles zelf. Al doende coacht Carole hem in het hoe 

te bereiken wat hij voor ogen heeft.  
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Een van Pobee’s sociale projecten is Kidz Creation; educatieve pro-

gramma’s voor kinderen (7-16 jaar) in de allerarmste dorpen in Noord-

West Ghana. Door de minimale beschikbaarheid en kwaliteit van onder-

wijs hebben zij vaak een lees- en leerachterstand. Kidz Creation maakt 

leren en lezen leuk. Met speelse en praktische binnen- en buiten activi-

teiten worden de kinderen gestimuleerd om hun creativiteit en talent te 

ontdekken, initiatief te nemen en te leren door wat ze doen. Ze ontwik-

kelen onder andere zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen en vaardig-

heden in communicatie en samenwerking.   

 

Kidz Creation wordt al kleinschalig in praktijk gebracht door Pobee 

Mwintombo. Met hulp van uw donatie kunnen de activiteiten versneld 

uitgebreid worden. Wanneer u haar inzet wilt ondersteunen mag u deze 

donatie overmaken op rekening  

NL30 RABO 0100 5016 24 van de Diaconie met vermelding van Carole. 

 

Hopelijk spreekt dit jullie ook aan. 

Jeanne Buscop 

 

Oogstdienst 

De oogstdienst van dit jaar was weer een heel 

gezellige en succesvolle bijeenkomst.  

 

Onder de bezielende leiding (dwang ;-) van 

marktmeester Frank zijn heel wat stoofperen, 

walnoten en handschoenen van eigenaar gewis-

seld. 

 

De opbrengst 

van de verkoop 

bedraagt dit 

jaar € 158,67. 

Een mooi be-

drag dat onder-

tussen is over-

gemaakt naar 

rekening  

NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie. 

 

Het geld zal gebruikt worden om de slachtoffers van de aardbevingen 

op Sulawesi te helpen. 

 

Namens de diaconie 

Kees Kalkman 
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Concert 
 

Vrijdag 14 december 2018 
Spaans Kerstconcert - Concierto Navideño 

Monica Coronado & Manito 
Zangeres uit Barcelona + gipsy flamencogitarist 

 

 
Bagijnenkerk 

Bagijnenstraat 1 Grave 
Aanvang 20.00 – 21.00  

entree €10  
 

Reserveren info@manito.biz  06-23259107  

Meet en greet na concert in Sabor, Markt 4 Grave 
 

mailto:info@manito.biz
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Informatie van en voor Grave 
 

Bloemengroet 

 

28 oktober Ankie Smids    

11 november Ton van Dijk 

18 november An van Haarlem 

25 november Willy v.d. Bult 

 

 

Ledenadministratie 

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

 

Verhuisd: 

Zomer 2018 mevrouw R. de Rijk naar Bemmel, zij blijft wel als voor-

keurslid bij ons ingeschreven. 

 

3-11-2018  Familie Schalken, Melde 8, 8374DD Schaijk naar Ooster-

hout 

 

Met vriendelijke groeten, Janny Ramp  

 

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

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

 

 

Lief en Leed 

Ton van Dijk 

Het gaat niet zo goed met Ton. Na zijn afschuwelijke val, kan hij zich niet 

goed meer herinneren wat zich in het verleden allemaal heeft afgespeeld. 

Ton verblijft nu in de Maartenskliniek, en voelt zich redelijk goed. Dat 

laatste maakt de situatie wat dubbel. Enerzijds moet Ton revalideren en 

zijn herinnering terugkrijgen, anderzijds voelt hij zich goed genoeg om 

naar huis te gaan.  

Door alle beslommeringen is Ton vaak moe en verward. Vandaar dat er 

door zijn familie op is aangedrongen dat er bij een voorgenomen bezoek, 

eerst via de e-mail avandijk9@gmail.com een afspraak wordt gemaakt.  

 

 

 

mailto:ramp.janny@gmail.com
mailto:avandijk9@gmail.com
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Zijn dochter schrijft hierover: 

 

Beste vrienden en familie van Ton, 

Het gaat op en ook weer af, in wisselend volgorde. Vermoeidheid speelt 

een grote rol. En maakt deel uit van het Post Traumatische Amnesie syn-

droom. Vandaag lag Ton al om 19 uur in bed. Wij zijn blij met dat hij zijn 

rust heeft gezocht. Helaas betekende dat dat het bezoek voor niks kwam. 

Wij hebben de verpleegkundigen gevraagd om Ton, ook namens ons, in 

zijn behoefte aan rust te beschermen.  

Ons advies is om een half uurtje voordat je gaat komen, even naar de 

afdeling te bellen (024-3659377) om een inschatting te maken hoe hij 

eraan toe is. En om daarmee te voorkomen dat je voor niks komt. Dit 

geldt eigenlijk voor de door de weekse dagen, in de avonduren.  

Nogmaals het advies om eerder via het schriftje dan verbaal te commu-

niceren. Hij is gewoon grotendeels doof, mogelijk als gevolg van gehoor-

schade. Een gesprek voeren is complex, voor beide partijen. Er echter 

gewoon ‘zijn’ zonder woorden is daarom ook fijn voor hem. Hij kijkt zeker 

uit naar het bezoek. Op de gangen zijn ook wat rustige, prikkelarme 

hoekjes waar je met hem kan zitten. Zoek die op, eerder dan de huiska-

mer bijvoorbeeld. Kom niet met meer dan twee personen op bezoek. 

Hartelijke groet, namens Natasha en Michael, 

Anoushka 

 

Dien Lieverdink 

Gelukkig zijn de problemen met het hart opgelost. Na een heftige periode 

met veel onzekerheid over wat er nu precies moest gebeuren, en wan-

neer een operatie mogelijk zou zijn is Dien weer thuis. Hoewel het fysiek 

nu beter gaat, wordt nu toch ook langzaam duidelijk wat de impact is 

van deze hectische periode. Zoals zo vaak met hartklachten, opname en 

operatie moet er nadien nogal wat verwerkt worden. Dien is nu samen 

met Henk langzaam aan het herstellen van de afgelopen onrustige peri-

ode. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



24 
 

Bedankje 

Lieve mensen, 

 

Op zondag 28 oktober nam ik afscheid als lid van de kerkenraad. 

Het is voor mij een onvergetelijk samenzijn geweest. Een kerkdienst met 

als lezing een sombere profetie uit Jesaja ( oecumenisch bijbelrooster ), 

maar als “blinde” kan je “ziende” worden. 

Samen zingen en vooral lied 422 “laat de woorden die we hoorden klin-

ken in het hart…..” vind ik een hoopvol en bemoedigend lied. Samen 

luisteren naar de muziek die Karel en Hans speelden   

( een verrassing). 

Daarna van zoveel lieve mensen, zoveel warmte, zoveel lieve woorden. 

De bloemen zijn verwelkt ,maar het dankbare gevoel van die ochtend zal 

ik blijven koesteren en ook de paaskaars blijft branden. 

Dank jullie wel. 

 

Ankie Smids 
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Informatie van en voor Cuijk 
PASTORAAT CUIJK 

 
 

Bezoekjes 

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

een bezoekje of gesprek? Hieronder vindt u de contactgegevens voor 

het pastoraat:  

 

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

024-3559972 Email: ehuis@hotmail.com  

U kunt natuurlijk ook altijd contact opnemen met uw contactpersoon 

en/of wijkcoördinator. (zie achterzijde kerkblad) 

 

 

Bloemengroet 

In de afgelopen maanden gingen de zondagse bloe-

men vanuit de kerkdienst naar:  

*zondag 28 oktober 2018, met een hartelijke groet en 

als dank voor haar inzet als contactpersoon naar mw. 

Uilenreef te Cuijk  

*zondag 4 november 2018, met een hartelijke groet 

en als dank voor haar inzet als contactpersoon naar 

mw. Bagerman te Cuijk 

*zondag 11 november 2018, met een hartelijke groet en beterschap 

dhr. S. Bosch te Cuijk 

*zondag 25 november 2018, met een hartelijke groet naar 

mw. Leppink te Cuijk 

 

Weet u nog iemand van wie U denkt dat een bloemetje goed zal doen? 

Geef het dan door aan uw wijkcoördinator of rechtstreeks via de mail: 

jeanne.grijsbach@home.nl  

 

 

Bemoediging                                                                                                                                     

Van harte beterschap en goede moed wensen we:                                                                              

Diny Romeijn                                                                                                                         

Coby Mijdam                                                                                                                             

Sjoerd Bosch                                                                                                                             

en Ted Alkema toe.                                                                                                                              

Wij hopen met hen op een spoedig herstel. 

 



26 
 

Tenslotte 

U allen een goede tijd , een zinvolle adventstijd en straks een gezegend 

kerstfeest gewenst.                                                                                                                                                  

Reeds nu een fijne jaarwisseling toegewenst en een gelukkig nieuwjaar 

2019.                                                                   

Met een hartelijke groet,                                                                                                                

Ds. David Stolk 
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Leesrooster 

 

9 dec.  Maleachi 3,1-4 

  Psalm 126 

  Filippenzen 1,3-11 

  Lucas 3,1-6 

 

16 dec. Sefanja 3,14-20 

  Psalm 85 

  Filippenzen 4,4-9 

  Lucas 3,7-18 

 

23 dec. Micha 5,1-4a(6) 

  Psalm 80,1-8 

  Hebreeën 10,5-10 

  Lucas 1,39-45 

 

24 dec. Kerstnacht 

  Jesaja 8,23b-9,7 

  Psalm 96 

  Titus 2,11-14 

  Lucas 2,1-20 

 

25 dec. Kerstdag 

  Jesaja 52,7-10 

  Psalm 98 

  Hebreeën 1,1-12 

  Johannes 1,1-14 

 

30 dec. Jesaja 61,10-62,3 

  Psalm 147,12-20 

  Galaten 3,23-4,7 

  Lucas 2,33-40 

 

6 jan.  Jesaja 60,1-6 

  Psalm 72 

  Efeziërs 3,1-12 

  Matteüs 2,1-12 

 

13 jan. Jesaja 40,1-11 

  Psalm 104,1-13 

  Titus 3,4-7 

  Lucas 3,15-16.21-22 
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20 jan. Jesaja 62,1-5 

Psalm 96 

  1 Korintiërs 12,1-11 

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

 

 

 

Agenda Grave -Cuijk 

 

 

December 2018 

06 dec. 10.00 uur koffieochtend Passage, Grave 

13 dec. 20.30 uur Leeskring, Locatie: Heggerank 106, Cuijk 

15 dec. 19.30 uur kerstconcert Cantate Deo, Grave 

17 dec. 20.00 uur Passage, Grave 

20 dec. 12.00 uur Samen aan Tafel, Grave 

 

 

Januari 2019 

03 januari  Koffieochtend  Passage, Grave 

17 januari  Leeskring, Locatie: Heggerank 106, Cuijk 

31 januari   Samen aan Tafel, Grave 

 

 

Verschijningsdata volgende edities 

 

 

Editie    Uiterste  Verschijnings- 

    Inleverdatum  datum 

 

Winter 2019   05 januari 2019 14 januari 2019 

Pasen 2019   23 februari 2019 04 maart 2019 

Pinksteren 2019  20 april 2019  29 april 2019  

 

 

 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. 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     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:tonvanbrussel@kpnplanet.nl
mailto:jennekevandongen@outlook.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    

Petra.jettenduinkerken@planet.nl 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
mailto:Petra.jettenduinkerken@planet.nl
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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 

 

Samenstelling Kerkenraad 

     

Voorzitter     Scriba  

Marianne Bruring     Vacant 

Veldzuring 5 

Tel.: 0485-350068 

      

College van kerkrentmeesters 

Voorzitter     Secretaris 

Peter Huigen      Mw. H.G. Biemond 

Vorstendom 24    Heggerank 106 

Tel.: 0485-314295    5432CC Cuijk 

      Tel.: 0485-351055 

      h.biemond@home.nl 

Betaalmeester 

Mw. D.A. Koolhaas 

Tel.: 0485-321230 

           

Ledenadministratie 

Dhr. C.W. Buscop  

Sperwerhorst 1,  

5431 KW Cuijk, 

Tel.: 0485-313750 

kees.buscop1949@gmail.com 

 

Diaconie 

Voorzitter        

Dhr. K. Kalkman    Desirée van Es   

De Messenmaker 14,    Everdrift 3 

5431 KR Cuijk    Tel.: 0485-442220 

Tel.: 0485-315253 

kees.kalkman@home.nl 

http://grave-cuijk.protestantsekerk.net/
mailto:h.biemond@home.nl
mailto:kees.buscop1949@gmail.com
mailto:kees.kalkman@home.nl
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betaalmeester diaconie 
Reindert Dijkstra 

Anjelier 9 

Tel.: 0485-5479727 

Reinder.dijkstra@tele2.nl 

 

Jeugdouderling    Kindernevendienst   

Pauline Mijdam    Reinder Dijkstra 
Meidoorn 37     Anjelier 9 
Tel.: 0485-324977    Tel.: 0485-479727 
      reinder.dijkstra@tele2.nl  

 

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   Pastoraal ouderling  

Klaver 2     vacant     

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 

 

 

 

 

mailto:jeanne.grijsbach@home.nl
mailto:anita.scharfenort@hotmail.nl
mailto:vanburikaly@gmail.com
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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 
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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: Dhr. J. van Egmond, Cantheelen 121, tel. 316733 

□ 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: Vacant Contact: zie wijkcoördinator. 

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

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

□ J: Vacant Contact: zie wijkcoördinator. 

 

** Let op: de aangekruiste persoon  is uw contactpersoon. 
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De Redactie wenst u een 

Gezond en Gezegend 

2019 
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ADVERTENTIES!!!!!!!! 

 

KAMOEN  en  

en :LAPTOPMAN 

en MEGENS!!!!!! 

 

Op achterzijde kaft de adver-

tentie van  

IN 2HAIR en Van Dinther 

En Hermanussen en van 

Keijsteren 


