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Mitra Slijterij Vermeulen - Hoofschestraat 18 - 5361EV Grave

Fullservice Slijterij met een 
breed assortiment aan 
gedistilleerd en wijn.

Gespecialiseerd in Whisky 
en speciaalbier



Een	begrip	in	de	regio	op	het	gebied	van:	

• Elektronica	
• Telefonie	
• Camerabewaking	
• Computeraccessoires	
• Kabels	
• Elektromaterialen	
• Audio/video	accessoires	
• Antennematerialen	
• Verlichting	

	

	
	

	

Molenstraat	46	Cuijk		Tel	0485	350363	

	

www.ruttenelektroshop.nl	
Meer	dan	30.000	artikelen	online	!!	

Kom	kijken	in	onze	ruim	gesorteerde	elektroshop!	
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* Orthopedische schoenen
* Aanpassingen aan confectieschoenen
* Steunzolen
* Verbandschoenen
* Valinos dé op maat gemaakte slipper 
* Dutchoe 
 dé modieuze orthopedische schoen
 
 Looplab aanwezig

Klinkerstraat 12
Tel: 0486 - 472100
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ONTWERP ● ADVIES ●  AANLEG ●  BESTRATING ●  ONDERHOUD

  



voor een
waardige

en stijlvolle
uitvaart

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

o.a. Reek 
Grave 
Mill 
Langenboom 
Zeeland 
Uden 
 

 
Biologische groente- en fruit-
abonnementen en boerderijwinkel 

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

Het mooie
bewaren.
En delen wat telt en wat blijft.

Onvergetelijk.

Je vindt ons aan de Hollesteeg in Boxmeer, op Zevenhutten in 
Cuijk en aan de Kleermakersgroes in Gennep. Dag en nacht 
bereikbaar via: 0485 52 11 11  of   info@schrijen.com. 
Kijk voor meer informatie op: schrijen.com.

Het mooie
bewaren.
En delen wat telt en wat blijft.

Onvergetelijk.

Je vindt ons aan de Hollesteeg in Boxmeer, op Zevenhutten in 
Cuijk en aan de Kleermakersgroes in Gennep. Dag en nacht 
bereikbaar via: 0485 52 11 11  of   info@schrijen.com. 
Kijk voor meer informatie op: schrijen.com.



2 
 

Kerkdiensten Cuijk 

 

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  : Ds. J. van den Brink, Eindhoven 

Collecte  : Diaconaal werk eigen Gemeente 

Organist  : MW. D. Romeijn 

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

 

20-01-2019  : Mw. Ds. I. 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 

 

27-01-2019  : Ds. D. de Jong, Oss 

Collecte  : Vluchtelingenwerk Nederland 

Organist  : MW. D. Romeijn 

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

 

03-02-2019  : Mw. Ds. I.M. den Hartog, St. Michielsgestel 

Collecte  : Stg. Vrienden Castella en De SchitteRing 

Organist  : Mw. D. Romeijn 

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

 

10-02-2019  : Ds. D. Stolk, Nijmegen 

Collecte  : Lilianefonds 

Organist  : MW. D. Romeijn 

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

 

17-02-2019  : Ds. A.C. van Brussel, Grave 

Bijzonderheid : Heilig Avondmaal 

Locatie  : Bagijnenstraat 1, Grave 

Collecte  : Kerk in Aktie Noodhulp 

Organist  : Mw. M. de Heer 

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

 

24-02-2019  : Mw. Ds. J.E. Claessens, Horst 

Collecte  : Inlia 

Organist  : Dhr. H. Stoffers 

Autovervoer  : Dhr. E. Ririmasse, tel.: 315716 
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03-03-2019  : Ds. A.C. van Brussel, Grave 

Collecte  : Stg. De Vrolijkheid (kinderen AZC Grave) 

Organist  : Mw. D. Romeijn 

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

 

10-03-2019  : Ds. D. Stolk, Nijmegen 

Collecte  : Vrienden van het Tweede Huis Nederasselt 

Organist  : Mw. D. Romeijn 

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

 

17-03-2019  : Ds. A.C. van Brussel, Grave 

Locatie  : Bagijnenstraat 1, Grave 

Collecte  : Leger des Heils 

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 

 

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

Locatie  : Grotestraat 102, Cuijk 

Collecte  : Voedselbank Land van Cuijk 

Organist  : Mw. D. Romeijn 

 

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 

 

27-01-2019  : Mw. Ds. I. Lodewijk, Arnhem 

Locatie  : Grotestraat 102, Cuijk 

Collecte  : Vluchtelingenwerk Nederland 

Organist  : Mw. G. Westervelt 

 

03-02-2019  : Mw. M. den Hartog, St. Michielsgestel 

Locatie  : Grotestraat 102, Cuijk 

Collecte  : Stg. Vrienden Castella en De SchitteRing 

Organist  : Mw. D. Romeijn 

 

10-02-2019  : Mw. M. den Hartog, St. Michielsgestel 

Collecte  : Lilianefonds 

Organist  : Mw. G. Westervelt 

 

17-02-2019  : Ds. A.C. van Brussel, Grave 

Bijzonderheid : Heilig Avondmaal 

Collecte  : Kerk in Aktie Noodhulp 

Organist  : Mw. M. de Heer 

 

24-02-2019  : Mw. Ds. I. Lodewijk, Arnhem 

Collecte  : Inlia 

Organist  : Dhr. P. van der Woude 

 

03-03-2019  : Dhr. A.C. van Brussel, Grave 

Locatie  : Grotestraat 102, Cuijk 

Collecte  : Stg. De Vrolijkheid (kinderen AZC Grave) 

Organist  : Mw. D. Romeijn 
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10-03-2019  : Mw. M. den Hartog, St. Michielsgestel 

Collecte  : Vrienden van het Tweede Huis Nederasselt 

Organist  : Dhr. P. van der Woude 

 

17-03-2019  : Ds. A.C. van Brussel, Grave 

Collecte  : Leger des Heils 

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 

Gelukkig nieuwjaar! 

 

De afgelopen periode kwam ik iemand tegen die zich afvroeg waarom 

ze de echte vreugde van Kerst niet kon vatten. Dat had dan alles te 

maken met het feit, dat er weliswaar reden was tot feestvreugde: Je-

zus, onze verlosser, de vredevorst is geboren, maar tegelijkertijd drong 

het besef zich op, dat er nog geen vrede is en dat er in deze wereld nog 

steeds mensen voortvluchtig zijn vanwege oorlog en strijd. Ook in onze 

wereld zijn er nog steeds mensen die geen huis, geen thuis en geen 

wieg hebben. Kinderen worden in de snijdende kou geboren en soms 

wordt zelfs geen voederbak gevonden om de pasgeboren baby in te 

leggen. Aan veel van deze zaken kunnen we zelf helemaal niets doen. 

We staan machteloos als het gaat om de bestrijding van het grote on-

recht dat er momenteel op de wereld is. 

 

Toch is er nog heel veel te winnen in deze wereld. Een kleine handrei-

king, een schouderklop, even aandacht voor de ander. Ook het goede 

zien in mensen is een belangrijke eigenschap die de vrede in de wereld 

dichterbij brengt. 

Ik heb in ziekenhuis, verpleeghuis, en gevangenis dingen zien gebeuren 

die het nieuws niet haalden, geen spectaculaire verzoeningspogingen, 

geen heldhaftige zaken, maar gewone dingen die het leven van mensen 

extra vreugde en liefde gaven. Zaken die op het politieke toneel, nau-

welijks de moeite van het bespreken waard zijn, maar die een grote 

impact hebben op het persoonlijke leven van mensen. Iemand helpen 

die met een rolstoel nauwelijks de ingang van de supermarkt kon vin-

den, ouderen helpen de straat over te steken. Mensen die de ander 

bemoedigden ‘gewoon’ vanwege hun aanwezigheid, dat brengt toch ook 

vrede en vreugde bij de ander en bij jezelf! 

 

We krijgen pas een echt goed en gelukkig nieuwjaar als we bedenken, 

dat er een mens geboren is die een wezenlijke verandering gebracht 

heeft voor de wereld. Zijn handel en wandel waren niet spectaculair, en 

er waren mensen die hem niet serieus namen of zelfs verachtten. Ook 

in zijn tijd was er oorlog en was er armoede. Toch was juist Hij het die 

zijn medemens zocht en gelukkig wilde maken.  

 

Laten we nu eens opnieuw en dan eerlijk en oprecht, naar die woorden 

‘gelukkig nieuwjaar’ kijken. Wat is geluk in het licht van het evangelie? 

Het woord gelukkig, zalig en gezond, zijn in de Bijbel vrijwel altijd be-

trekkelijke begrippen. Ze staan altijd in verband met de liefde en trouw 

van de Eeuwige en onze medemens.  
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Gezondheid is méér dan fysiek welbevinden, genieten is méér dan een 

gelukzalig gevoel hebben dat langer of korter duurt.  

 

Als we elkaar een gelukkig nieuwjaar wensen, wat zeggen we dan? Is 

dat ook zo’n holle frase om het geluk even te laten oplichten en daarna 

weer over te gaan tot de orde van de dag? Als je gelukkig nieuwjaar 

wenst, wens je dat dan voor de ander, of juist misschien ten diepste 

voor jezelf? Wat zou het fijn zijn als we in 2019 vooral de ander geluk-

kig willen maken. Zoek het niet altijd bij jezelf, maar sta open voor de 

ander. 

 

Wat we ook kunnen doen is soms even beseffen, dat het voor ons allen 

pas een echt gelukkig nieuwjaar wordt als we God liefhebben boven 

alles en onze naaste liefhebben als ons zelf.  

 

Ds. Ton van Brussel 

 

 

Toelichting bij de Collectes 

 

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, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu 

minder wordt belast. 

 

13 JANUARI DIACONAAL WERK EIGEN GEMEENTE 

 

20 JANUARI HANKA N DERK OOSTERVELD VOOR HUN WERK IN 

ZUID -AFRIKA 

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

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

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

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

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

vestingsproblemen etc. Vaak verliezen ze de hoop en verwachten ze 

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

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

gebukt gaan onder de gevolgen van HIV/Aids of zelfs wees worden. 
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27 JANUARI VLUCHTELINGENWERK NEDERLAND 

VluchtelingenWerk Nederland is een onafhankelijke organisa-

tie die opkomt voor de belangen van asielzoekers en vluchte-

lingen. Zij zet zich in voor een rechtvaardige behandeling 

van deze mensen die huis en haard ontvlucht zijn vanwege 

oorlog, politiek geweld, afkomst of religie. VluchtelingenWerk 

helpt hen een nieuw bestaan in Nederland tot een succes te maken.  

 

3 FEBRUARI STICHTING VRIENDEN VAN CASTELLA (Voorheen 

Maartenshof) 

Hoofddoelstelling van de Stichting Vrienden van Castella (voorheen 

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

trokkenheid van ondernemers, overheid, organisaties en burgers bij 

Castella en de SchitteRing om een leefbaarder, aangenamer, sfeervoller 

en aantrekkelijker huis voor bewoners te creëren. 

De werkzaamheden van de Vrienden van Castella en de SchitteRing zijn 

gericht op het verwerven van financiële middelen om grotere ontspan-

ningsactiviteiten voor de bewoners van Castella en de SchitteRing door 

te laten gaan. 

 

10 FEBRUARI 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 mt lokale contactpersonen zor-

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

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

kind. 

 

17 FEBRUARI KERK IN AKTIE NOODHULP 

Ethiopiërs zijn droogte  van oudsher gewend, maar door klimaatveran-

dering is het steeds vaker en langer extreem droog. Gezinnen komen in 

groter nood, water en voedselvoorraden raken op, vee sterft.  Kerk in 

Actie helpt samen met de kerk in Ethiopië 3.500 boerengezinnen zodat 

zij komend jaar voldoende voedsel en drinkwater hebben om ook in 

extreme tijden van droogte te overleven    

 

24 FEBRUARI INLIA 

INLIA is een stichting, met als tweeledige doelstelling het bieden van 

noodhulp aan asielzoekers en het ondersteunen en adviseren van 

(Charter-)kerken in hun betrokkenheid bij en inzet voor asielzoekers in 

nood. De achterban bestaat uit lokale kerken, die uitgenodigd worden 

het Charter te ondertekenen, en uit particulieren die het werk van de 
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Stichting als particulier donateur steunen. Ook onze kerk is één van de 

Charterkerken. 

 

03 MAART STG. DE VROLIJKHEID (Voor kinderen AZC Grave) 

De Vrolijkheid geeft extra aandacht aan kinderen en jongeren in Neder-

landse asielzoekerscentra. Deze jonge vluchtelingen zijn afkomstig uit 

landen waar geweld en onderdrukking tot het dagelijks leven horen.  

Ze hebben hun vertrouwde leven achter zich moeten laten.  Hun be-

staan in Nederland blijft vaak nog jarenlang uiterst onzeker Voor deze 

kinderen organiseert de Vrolijkheid samen met bewoners in het  AZC 

creatieve activiteiten. Om even kind te kunnen zijn. 

 

10 MAART VRIENDEN VAN HET TWEEDE HUIS NEDERASSELT 

Het Tweede Huis in Nederasselt is een sociaal-maatschappelijk opvang-

huis en biedt 24-uurs opvang aan mensen die tijdelijk een geborgen en 

veilige plek nodig hebben. 

 

17 MAART 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.  

 

Collectebonnen   

In Grave zijn collectebonnen verkrijgbaar ter waarde 

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

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

van  het  bedrag  op  het  bankrekeningnummer van  

het College van  Beheer  van  de  Protestantse  Kerk  

in  Nederland  Gemeente  Grave, onder vermelding 

van het aantal vellen en het soort bonnen. Inlichtin-

gen over de collectebonnen bij Dhr. J. Teunissen, 

Burg. Raijmakerslaan 145, 5361KL Grave. Telefoon: 

0486-474091.  

E-mail: jan.teunissen1942@gmail.com 

 

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

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

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

haas: 

danielle.koolhaas@gmail.com 

mailto:jan.teunissen1942@gmail.com
mailto:danielle.koolhaas@gmail.com
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Kerkbalans 2019: Geef voor je kerk 

 

Vorig jaar meldden we u dat de samenvoeging Grave - Cuijk in 2018 

rond zou zijn. Dat traject kost meer tijd dan wij toen voorspelden, maar 

we zijn nog altijd samen op weg om één gemeente te worden. 

Concreet houdt dit in dat de diaconie van Grave en Cuijk al samenwer-

ken, dat we één kerkblad en één website hebben, maar de financiën 

zijn nog altijd gescheiden. Dat betekent dat alle inkomsten van de actie 

Kerkbalans in Grave alleen maar worden aangewend voor de activitei-

ten van de Graafse kerkgemeenschap en in Cuijk geldt dat net zo. 

 

Onze protestantse gemeente is levend. Op allerlei terreinen gebeurt 

veel. Er zijn gespreksgroepen voor gemeenteleden, die de verdieping 

zoeken, er zijn de (bijna) wekelijkse kerkdiensten met onze eigen pre-

dikant en met gastpredikanten. We proberen een gemeente te zijn, die 

naar elkaar omziet. We zijn, kortom, een vitale gemeenschap. 

 

2019 wordt een spannend jaar, omdat Grave afscheid neemt van Ds. 

van Brussel en ook de verbintenis van Ds. Stolk met Cuijk eindig is. Wij 

zoeken nu een tijdelijke oplossing voordat we een vaste predikant gaan 

beroepen. Dit kan alleen als we met elkaar voldoende opbrengen. Het 

zou fantastisch zijn als dit lukt. 

 

En … we zijn trots op onze kerkgebouwen met bijbehorende orgels, die 

al zoveel eeuwen geloofsgeschiedenis in zich herbergen. We streven 

ernaar deze ook op de lange termijn te behouden. Het spreekt van zelf 

dat dit geld kost. Momenteel zijn we bezig met de voorbereiding van 

subsidie aanvragen voor beide kerken met bijbehorende orgels. 

 

De komende weken gaan de contactpersonen op pad. Zij leveren de 

brief voor de kerkbalans 2019 bij u en halen deze ook weer op. 

 

Wij hopen dat we ook dit jaar weer op uw bijdrage kunnen rekenen. 

Alvast hartelijk dank! 

 

Peter Huigen     Joop Nohl 

College van Kerkrentmeesters  College van Kerkrentmeesters 

Cuijk      Grave 
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Ingezonden 

 
De sleutel tot ..... 

 
Niets menselijks is ons vreemd. Boodschappen op zaterdag, u kent het 

vast wel. Even naar de HEMA, dan nog een bos bloemen bij Lavendel. 

Tot zover gaat alles nog goed. Bij de kassa van Het Kruidvat staat een 

lange rij, en dan begint het. Langzaam voel je de druk in je onderli-

chaam oplopen.  

Inderdaad, niets menselijks is ons vreemd. Overwegingen dringen zich 

op: Waar kan ik mijn nood lenigen? Ergens gaan zitten, een kop koffie 

bestellen en dan ........... Maar waar? Hoe ver is dat nog lopen? En 

......., je bent er alles bij elkaar zo weer een half uur extra mee kwijt. 

Nee, ik houd vol, even flink zijn, het lukt me wel. Pffff, nu vlug even 

naar Albert Heijn en dan naar huis. Had je gedacht: ook daar wil het op 

zaterdag nog wel eens druk zijn. Opnieuw in een lange rij voor de kas-

sa, hopend dat de extra kassa óók opengaat, niet dus. De spanning 

wordt, zacht gezegd, erg onbehaaglijk. Eindelijk sta je daar dan, bepakt 

en bezakt: nu naar de auto en weg.  

Soms is de natuur onbarmhartig: 'Oh jongens, red ik dat nog?' Maar 

soms ook, als de nood op het hoogst is ............. 

Op de drempel van Albert Heijn zie ik plots rechts van mij, mijn rots in 

de branding, mijn eigen Protestantse Kerk en laat ik daar nu een sleutel 

van hebben. Met saam geknepen billen loop ik langzaam naar de be-

kende donkergroene voordeur. 

Als een verlicht en herboren mens verliet ik even later deze letterlijke 

en figuurlijke vluchtheuvel. 

 

Hoor ik nu iemand zeggen: "Tja da's best handig, ik moet ook vaak 

genoeg in de stad zijn, zo'n sleutel zou ik ook best wel willen hebben 

voor geval van nood?" Ik moet u teleurstellen, daar gaat de kerkenraad 

vast en zeker niet mee accoord. Maar ik zal u een tip geven: Overweeg 

eens of u niet een taak in onze kerk voor uw rekening zou willen ne-

men. Op verschillende plaatsen hebben wij nog versterking nodig. En 

misschien is er dan ook voor u een sleutel beschikbaar. Wellicht de 

sleutel tot............. 

 

Frank van Den Dool 
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Ingezonden 

 

winter 

 

mensen in dikke winterjassen driftige passen over rulle wegen  

hoge kragen, toegeknepen ogen de wereld is smal en klein 

 

duisternis valt weldra in dekt oude wonden toe  

maakt mensen onzichtbaar  

voor elkaar  nachten duren eindeloos lang 

 

ik wil mij niet opsluiten in mijzelf  

ik zal de kou trotseren                                                          

ik zal de  winterslaap niet slapen maar verlangend wachten op het licht 

 

donk’re nacht zal spoedig wijken plaats makend voor de hel’dre dag 

dan zullen wij ons verheugen over het goede om ons heen. 

 

Wim van de Bult 

 

 

Ingezonden INLIA 

 

“We houden nu al van Nederland” 

 

Bericht uit de 'TussenVoorziening' in Eelde,  

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

land. 

 

Het is nog donker in Galveston, Texas, als Aïsha die ochtend om half 

zes wakker wordt gemaakt. Er komt een vrouw binnen; Aïsha moet 

pakken, zij en haar kinderen moeten weg. De mededeling komt uit het 

niets. Aïsha is Galveston omdat haar dochtertje Layla en zoontje Karim 

bij een bombardement in Syrië ernstige brandwonden hebben opgelo-

pen.  

 

U heeft het mogelijk al gelezen in het eerste verhaal over hen: de bom, 

waarschijnlijk met chemische wapens, sloeg in toen Layla en Karim 

buiten speelden en vader Ibrahim moest zijn kinderen keer op keer 

onderdompelen in water om de vlammen te doven. Layla is het ern-

stigst verbrand; van haar kuiten tot en met haar gezicht. Haar neus en 

oren moeten gereconstrueerd worden, haar zicht hersteld met opera-

ties. 
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De kinderen worden nu in een gespecialiseerd ziekenhuis in Galveston 

behandeld dankzij de Burnt Children Relief Foundation, die hen naar de 

VS haalde. Met name voor Layla is er een uitgebreid behandelplan, tot 

haar achttiende. Maar luttele maanden eerder is Donald Trump aan de 

macht gekomen in de VS. En nu moeten ze ineens weg. Zonder aan-

kondiging of opgaaf van redenen. ’s Ochtends in alle vroegte. 

 

Twaalf operaties heeft Layla gehad, de laatste nog maar net. Aïsha 

wordt verplicht haar uit het ziekenhuisbed te plukken. De vrouw die het 

vertrek begeleidt, dwingt een verpleegster de hechtingen te verwijde-

ren zodat het kind vervoerd kan worden. Binnen een mum van tijd zit-

ten ze in het vliegtuig. Terug naar Turkije. 

 

In Turkije is haar man Ibrahim zes maanden eerder op de terugweg 

van het vliegveld naar zijn zeggen ‘ontwaakt als uit een coma’. Hij 

heeft Aïsha, Layla en Karim dan op het vliegtuig gezet en is met twee 

zoontjes achtergebleven. Want slechts de helft van het gezin mocht 

naar de States. Hij realiseert zich: “Daar zit ik dan. Zonder Aïsha, zon-

der werk, zonder geld, in een vreemd land, met twee kinderen.” En hij 

heeft ook geen onderdak meer, want tot dan toe verbleven ze bij het 

ziekenhuis in Turkije.  

Hij meldt zich met zijn twee zoontjes bij een vluchtelingenkamp om 

daar te wonen. Nou ja, wonen… dat is een groot woord. Maar toch: je 

hebt iets van een dak boven je hoofd. Je krijgt een tent en 100 lire per 

week – genoeg  om in leven te blijven. In de tent kookt hij voor zijn 

kinderen, wassen ze zichzelf en hun kleren zo goed en zo kwaad als het 

gaat met een teiltje, eten ze, slapen ze. 

 

Van elkaar gescheiden maken Ibrahim en Aïsha zich niet alleen zorgen 

over elkaar, de kinderen en de toekomst, maar komen ook beelden van 

de oorlog boven. De aanval op Hamah, waar alle 10.000 inwoners op 

de vlucht slaan. De vlucht naar Idlib, waarbij ze onderweg bestookt 

worden met een bombardement. Voor hun ogen zien ze hoe een scherf 

van een clusterbom het buurjongetje onthoofdt. De woorden stromen 

samen met de tranen.  

 

Ze missen elkaar vreselijk in die periode. “In mijn hoofd was het heel 

moeilijk, zonder haar”, zegt Ibrahim, “In Syrië was ze natuurlijk ook 

wel eens weg, naar familie of een uitstapje met vriendinnen. Maar dat 

was anders. Alle zorgen voor onze kinderen (alle vier!) en alle onzeker-

heid. Andersom was het voor haar ook vreselijk moeilijk. Moederziel 

alleen in een vreemd land.” Toch; ze hebben het graag over voor de 

behandeling van Layla en Karim. “Er is niets belangrijker dan dat.” 
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Het nieuws over hun uitzetting uit de VS schokt hem. Hoe moet het nu 

verder met hun kleine meisje? Als Aïsha, Layla en Karim landen, staat 

Ibrahim op het vliegveld. Ze houden elkaar vast, ontdaan en onzeker 

over de toekomst, maar blij weer samen te zijn.    

“Wij zijn uit liefde getrouwd, weet je, het was geen gearrangeerd hu-

welijk. Wij houden van elkaar”, zegt Ibrahim. Heel even stralen ze, 

terwijl ze elkaar aankijken.  

 

De liefde geeft veerkracht. In Turkije vragen ze via de VN asiel aan in 

Canada of Europa. Het maakt hen niet uit waar, als Layla er maar be-

handeld kan worden. Dat komt op de eerste plaats. Het kamp is  vies 

en veel te warm, het is geen plek voor haar. Het meisje moet altijd een 

masker dragen om haar getransplanteerde huid te beschermen. Ze 

wordt er genadeloos mee gepest. Bovendien heeft ze met de verwon-

dingen en littekens hygiënische omstandigheden nodig, en koelte. En 

nog heel veel operaties. 

 

Maar ze horen maandenlang niets van hun aanvraag bij de VN. Ibrahim 

vindt ondertussen werk als boerenknecht in Hatay en weet zijn gezin zo 

uit het kamp te halen. Een schuur is beter dan een tent. En dan komt 

er ineens toch een oproep voor het gezin om zich te presenteren bij de 

VN. En enkele maanden later valt het verlossende woord: ze zijn ge-

nomineerd voor Nederland. Nadat ze bij de ambassade zijn geweest, is 

het rond. 

 

Op 29 augustus arriveren ze in Weert. Hun eerste indrukken van Ne-

derland? Aïsha grinnikt en stoot haar man aan: “Vertel maar eens wat 

jou hier opviel.” Ibrahim moet er zelf ook om lachen: “Wat zijn die 

vrouwen hier groot! Nee, echt!”  

 

Sinds 5 september zitten ze in Eelde. En alle gekheid op een stokje: ze 

houden nu al van Nederland. “Ja, heus waar”, zegt hij, terwijl zij en-

thousiast knikt. Waarom? “De mensen hier zijn geweldig. Als ik met 

mijn vrouw wandel, groet iedereen ons. Ook al kennen ze ons niet en 

zijn wij er anders uit dan hen. Wat een fijn land.” 

  

 

Naschrift: Ibrahim en Aïsha zijn nu aan het uitzoeken waar hun dochter 

het beste behandeld kan worden. INLIA helpt hen daarbij.  

 

 

(Dit artikel is het vervolg op het artikel 'Keer op keer…' dat in de kerst-

editie 2018 verscheen.) 
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Ingezonden 

 
Impressie van het kerstconcert van het koor Cantate Deo  

 

Een goed gevulde en feestelijk ingerichte kerkzaal beluisterde  

aandachtig het kerstconcert dat geheel in  het teken stond van het  

zingen van Engelse kerstliederen. Met overtuiging werden deze liederen  

door het koor gezongen waarbij de dirigente Uschi Krawczyk weer  

duidelijk de toon zette.  Jenneke van Dongen voerde de aanwezigen op 

een heldere wijze door het programma heen. Niet onvermeld mag  

overigens blijven het optreden van pianiste/soliste Corrie Uijtdewilligen, 

die met een glaszuivere stem achter de piano diverse soli vertolkte. 

Eveneens een woord van waardering voor het duo Hans van Heerd  op 

gitaar en Melissa Hoekstra op fluit. De mogelijkheid was er om enkele 

liederen mee te zingen. De Engelse taal gaf soms wat problemen maar 

de samenzang is altijd een belangrijk onderdeel van deze kerstuitvoe-

ring. Voor de pauze werd er door Jeanette Kamp nog een verhaal ver-

teld. 

 

Kortom het was een bijzondere muzikale ervaring. Dat vond het publiek  

ook getuige het langdurige applaus . Na afloop kon ieder zich te goed  

doen aan warme chocomel of warme glühwein waarvan dan ook een 

dankbaar gebruik van werd  gemaakt. Het werd een geanimeerd sa-

menzijn waar de gelegenheid was om nog even bij te praten. 

 
Wim van de Bult 
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Ingezonden 

 
Wat is een Protestant? 

 

Deze en vele andere vragen kreeg ik over me heen. Op 3 december 

was het mijn beurt om een groep kinderen van Basisschool De Esther 

uit Escharen in onze kerk rond te leiden. Jenneke, Petra en Gerrie wa-

ren me hierin al voorgegaan. Over vijf maandagen verdeeld bezochten 

75 kinderen, onder begeleiding van een leerkracht en enkele ouders, 

onze Bagijnenkerk als onderdeel van een leerproject over godsdienst. 

Je begint met ze iets te vertellen over de historie van het gebouw, 

maar al gauw wordt je onderbroken: "Meneer, wat is dat voor een 

ding?" Het ging over het doopvont. "Dopen? Wat is dat?" En even later: 

"Noemt u dat een preekstoel? Ik zie helemaal geen stoel, het lijkt wel 

een balkonnetje". Om beurten mochten ze het trapje op en ook de klim 

naar het orgel kon niet achterblijven. Het regende vragen en ik deed 

mijn best om ze zo goedmogelijk op hun niveau antwoord te geven.  

Een van de vraagstellertjes heette Luuk. Ik stelde hem een tegenvraag: 

"Weet jij wel waar jou naam vandaan komt?" Huh, nee, hoezo? "Jouw 

naam is afkomstig uit de Bijbel en verwijst naar de evangelist Lucas". 

Grote verbaasde ogen. Een meisje naast hem: "Meneer, wat is een 

evangelist?"  

Het was een verrijkende ervaring. 

 

Frank van Den Dool 
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In deze aflevering aandacht voor de “Prentenbijbel” van Marijke ten Cate en de 
expositie “400 jaar Statenbijbels”. Bovendien worden de oplossingen gegeven 
van 2 puzzels, die gepubliceerd zijn in de laatste 2 edities. 
 
1. 'Prentenbijbel’ van Marijke ten Cate 

vierde jubileum in 2018 

De 'Prentenbijbel' met tekeningen van Marijke 

ten Cate bestond 10 jaar. Dankzij de vriendelij-

ke, kleurrijke illustraties – vaak met een knip-

oog – is dit de meest verkochte kinderbijbel van 

ons land.  

Ook in het buitenland verschenen vele edities 

van deze moderne klassieker van het Neder-

lands Bijbelgenootschap (NBG). ‘Ik had nooit 

durven dromen dat kinderen de Prentenbijbel 

zo mooi zouden vinden’, zegt Marijke ten Cate. 

Ook het NBG is blij met het grote bereik van deze uitgave. ‘Dankzij de-

ze kinderbijbel hebben wereldwijd tienduizenden kinderen kennisge-

maakt met de bijbelverhalen. Wij hopen dat de Prentenbijbel ouders én 

kinderen nog lang blijft inspireren’, aldus uitgever Stefan van Dijk. 

 

10-jarig jubileum in 2018 

Van de Prentenbijbel zijn sinds de verschijning 40.000 exemplaren ver-

kocht. Op de gedetailleerde tekeningen is veel te ontdekken. Beeld en 

verhaal vormen voor kinderen van circa 3 tot 7 jaar een goede kennis-

making met de Bijbel. De Prentenbijbel verscheen in twaalf verschillen-

de talen in tien landen. Ter gelegenheid van het 10-jarig jubileum pu-

bliceert het NBG een gesigneerde jubileumeditie met kwartet. 

 

Marijke ten Cate 

Marijke ten Cate wilde al jong illustratrice 

worden en deed daarom de Kunstacademie. 

Ze debuteerde in 1997 met het prentenboek 

Klein Konijn is ziek. In 2004 ontving ze de 

Vlag en Wimpel-prijs. Samen met schrijfster 

Corien Oranje maakte ze een boek over 

hardlopen, dat in 2018 verscheen. 
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2. Expositie 400 jaar Statenbijbels 

Gelijktijdig met de expositie Werk, bid & bewonder in het Dordts Muse-

um, is in Het Hof van Nederland de tentoonstelling Te Kunst en Te Keur 

- 400 jaar Statenbijbels te zien. Op het plein voor Het Hof van Neder-

land zal een robotarm de complete Statenbijbel overschrijven.  

Statenbijbels van familiedrukkerij Keur staan te boek als 

‘Keurbijbels’. Een echte Keurbijbel herken je niet alleen 

aan de hoge kwaliteit, maar ook aan de unieke samen-

stelling ervan. Kopers van een Keurbijbel selecteerden 

zelf welke extra kaarten of prenten ze bij de Bijbel wilden 

inbinden. Zo bezien waren het misschien wel de eerste 

bijbels-on-demand. 

 

De expositie is te zien vanaf 11 november 2018 t/m 2 

juni 2019 en het Nederlands Bijbelgenootschap is één 

van de partners. 

Kijk op: www.hethofvannederland.nl voor meer informa-

tie. 

 

 

3. Oplossing puzzel in “Gemeenteleven”; Nr. 13 – nov./dec. 

2018  

1. Maleachi, 2. Ezra, 3. Timoteüs, 4. Amos, 5. Numeri, 6. Deuteronomi-

um, 7. Exodus,  

8. Romeinen, 9. Ester, 10. Obadja, 11. Genesis, 12. Efeziërs, 13. Ne-

hemia  

De eerste letters vormen de woorden: MET ANDERE OGEN 

 

4. Oplossing puzzel in “Gemeenteleven”; Nr. 14 – Kerst 2018  

1. Pilatus (H), 2. Jezus (E), Petrus (T), Mirjam (W), Eva (O), 6. Rebek-

ka (R), 7. Simson (D), 8. Petrus (T), 9. Elisa (L), 10. Adam (I), 11. 

Gideon (C), 12. Pilatus (H),  

13. Petrus (T) 

Het zinnetje is: HET WORDT LICHT. 

 

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap  

 

 

 
 

 

 



19 
 

Informatie van en voor Grave 
 

Bloemengroet 

 

9 december Wil Brussaard 

16 december Jan Hoiting 

25 december Henk en Dien Lieverdink 

30 december Iet Bal 

 

Ledenadministratie 

Op dit moment zijn er geen mutaties. 

 

Met vriendelijke groeten, Janny Ramp  

 

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

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

 

 

Bedankje 

Lieve mensen 

 

Op zondag 16 december 2018 mocht ik de bloemen van de kerk ont-

vangen. De reden daarvan was, dat ik die dag mijn verjaardag vierde. 

Ik zeg u allen dank daarvoor en ben blij dat we samen de kerk vormen 

zoals de Heer dat bedoelt. God zegene u. 

 

Jan Hoiting 

 

Lief en Leed 

 

Vanwege de grote belangstelling uit onze gemeente, heb ik aan de 

dochter van Ton van Dijk gevraagd of onderstaande update in Gemeen-

televen geplaatst mocht worden. Zij vindt het fijn dat Ton in de protes-

tantse gemeente de aandacht krijgt die hij verdient, en gaat akkoord 

met het plaatsen van haar update. 

 

Beste vrienden en familie van Ton, 

Allereerst iedereen een gezond en liefdevol 2019 gewenst!  

Een korte update, nu er weer feestdagen overheen zijn gegaan. 

mailto:ramp.janny@gmail.com
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Het positieve nieuws is dat Ton meer vrijheden heeft, en onder begelei-

ding met ons naar buiten mag. We (zijn dochters, Michael en Rene ) 

hebben b.v. samen eerste Kerstdag gevierd bij Natasha, en dat was 

heel fijn, een lichtpuntje, dat we samen konden zijn en hij voor het 

eerst met ons weg mocht!  

Ook mogen we nu met hem gaan wandelen of iets anders ondernemen, 

mits hij rustig is, en het past in het therapieprogramma. En alles in 

overleg in de driehoek: Ton,  Anoushka, de verpleegkundigen/arts. Ton 

wil namelijk zelf ook graag overzicht houden, anders heeft hij helemaal 

het gevoel nergens meer iets over te zeggen te hebben. Bovendien 

overvalt hem voor zijn gevoel alles, en dat is heel onprettig. Zijn agen-

da is hierbij, meer nog dan vroeger, een onmisbaar hulpmiddel: wie 

komt er wanneer en wat is dan de bedoeling? Wanneer zijn er welke 

medische afspraken gepland enz… en zo kan hij zelfs het gevoel hebben 

dat hij het heel druk heeft. Maar kan hij ook een beetje de regie voe-

ren. Het komt dus ook voor dat hij een afspraak afzegt, dan is hij echt 
bekaf.  

Verder zijn we met zijn allen in afwachting van het vervolg op de zorg 

hier in Helmond, daar zijn een aantal stappen voor nodig, en dat moet 

zich nog uitkristalliseren. We proberen om een volgende behandelom-

geving zo dicht mogelijk bij Grave te laten zijn, maar onzeker is of dat 

ook kan. Ton wil liever vandaag weg dan morgen, maar realiseert zich 

onvoldoende dat hij nog onvoldoende hersteld is om naar huis te kun-
nen. Dat is de spagaat waar we in zitten.  

Op veel gebieden wordt hij steeds helderder, en denkt hij zoveel als 

mogelijk mee. Maar verliest zich vervolgens weer in kleine zorgen die 
voor hem megagroot zijn. En opgelost moeten worden.  

Hij knapt wel op, maar zegt ook dat zijn hoofd moe is. Dus veel rust is 

nog steeds nodig. Het blijft balanceren, uitproberen, neus stoten, pro-

gramma aanpassen, iets anders proberen enz. Elke dag kan het ook 
weer anders zijn. Maar over de grote linie zien wij zeker vooruitgang! 

Hij krijgt regelmatig bezoek en dat is fijn en gezellig voor hem. Hij 

praat ook over iedereen in zijn netwerk en daarin is hij  heel helder! Hij 

geniet enorm van even in de natuur zijn. Mochten jullie willen wandelen 

met hem, graag! Maar laat mij (Anoushka: avandijk9@gmail.com) het 
ook weten. Want dan stem ik af met de verpleegkundigen. 

Tot zover 

mailto:avandijk9@gmail.com
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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 

bloemen vanuit de kerkdienst naar:  

 

*zondag 2 december 2018, met een hartelijke 

groet naar fam. van der Meide te Cuijk  

*zondag 9 december 2018, met een hartelijke 

groet en ter bemoediging naar fam. van Voorst te 

Cuijk 

*zondag 23 december 2018, met een hartelijke 

groet als dank voor haar inzet als contactpersoon naar Mw. Hulstein te 

Cuijk 

*dinsdag 25 december 2018, met een hartelijke groet als dank voor 

zijn inzet voor de organisatie van het kinderkerstfeest naar dhr. Dijk-

stra te Cuijk 

*zondag 30 december 2018, met een hartelijke groet en beterschap 

naar mw. Bloemendal 

 

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  
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Bemoediging                                                                                                                                        

Mij zijn op dit moment geen zieken bekend, maar ik wens alle mensen 

die ziek zijn, of aan de beterende hand zijn, alle goeds toe.                                                                               

Ook mensen die verdriet, gemis moeten verwerken, heel veel sterkte.                                                    

Niet in de laatste plaats denken we aan gemeenteleden die zich soms 

erg eenzaam voelen.                                                                                                                               

Aarzel niet om contactpersonen of ook de predikant een berichtje te 

doen toekomen. Pastoraat blijft immers een zaak van naar elkaar om-

zien.                                                    

Doopviering                                                                                                                                                          

Als de kerkenraad het heeft goedgevonden – moet nog ‘kortgesloten’ 

worden-zal er op 10 februari iemand gedoopt worden. Een volwasse-

nen-doop, wat echt bijzonder fijn is.  Vooruitlopend op nadere informa-

tie: het betreft een jongeman van 36 jaar, afkomstig uit Iran. 

Tenslotte 

Ik wens u in alle opzichten een goed en gezegend 2019 toe. Dat onze 

gemeentes Grave en Cuijk steeds verder naar elkaar mogen toegroeien 

en dat het een plek mag zijn waar mensen zich goed en thuis voelen. 

Dat het ook , om het eens plechtig te zeggen: een “vindplaats van heil” 

mag zijn.  

Goede machten.                                                                                                                            

Door goede machten trouw en stil omgeven,                                                                              

beschermd, getroost, beveiligd wonderbaar,                                                                                         

zo wil ik deze dagen met u leven                                                                                                     

en met u binnengaan in ’t nieuwe jaar.  

Door goede machten wonderbaar geborgen                                                                                       

wachten wij rustig, wat ons lot ook zij.                                                                                            

God is bij ons in de avond en de morgen,                                                                                             

en elke nieuwe dag is Hij nabij.                                                                                               

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) 

U allemaal een hartelijke groet,  

Ds. David Stolk 
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Bedankje 

Lieve mensen, 

Vanaf begin september afgelopen jaar heb ik een heftige periode mee-

gemaakt, toen er bij mij die vreselijke ziekte “kanker” werd ontdekt en 

ik een hele grote operatie moest ondergaan. Gelukkig is het allemaal 

heel goed afgelopen, al zal het nog een tijd duren voor ik helemaal her-

steld ben. Wel ben ik dankbaar, dat ik de toekomst weer met goede 

moed en vertrouwen tegemoet kan zien. Zoals u ook heeft kunnen 

merken, heb ik de draad weer kunnen oppakken achter het orgel. 

De vele mooie kaarten, telefoontjes, bezoekjes, bloemen, wensen en 

vooral ook de gebeden hebben daar zeker ook aan meegeholpen. Ook 

diegene die voor me klaarstonden als ik iets nodig had, zoals bood-

schappen doen, een warme maaltijd kwamen brengen of met me mee 

meegingen naar het ziekenhuis of kerk. Het was allemaal erg hartver-

warmend.  

Graag wil ik dan ook iedereen van harte bedanken! Heel, heel veel 

dank!! 

Hartelijke groet, Diny Romeijn.  
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Leesrooster 

 

 

13 jan. Jesaja 40,1-11 

  Psalm 104,1-13 

  Titus 3,4-7 

  Lucas 3,15-16.21-22 

 

20 jan. Jesaja 62,1-5 

Psalm 96 

  1 Korintiërs 12,1-11 

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

 

27 jan. Jesaja 61,1-9 

  Psalm 145,13-21 

  1 Korintiërs 12,27-31a 

  Lucas 4,21-30 

 

3 feb.  Jeremia 1,4-10 

  Psalm 71,1-6(9) 

  1 Korintiërs 12,27-31a 

  Lucas 4,21-30 

 

10 feb. Jesaja 6,1-8 

  Psalm 138 

  1 Korintiërs 15,1-11 

  Lucas 5,1-11 

 

17 feb. Jeremia 17,5-10 

  Psalm 1 

  1 Korintiërs 15,12-20 

  Lucas 6,17-26 

 

24 feb. Genesis 45,3-11.15 

  Psalm 37,1-11.39-40 

  1 Korintiërs 15,35-49 

  Lucas 6,27-38 

 

3 maart Jeremia 7,1-15 

  Psalm 92 

  1 Korintiërs 15,50-58 

  Lucas 6,39-49   
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Agenda Grave -Cuijk 

 

Januari 2019 

03 januari  Koffieochtend  Passage, Grave 

17 januari  Leeskring, Locatie: Heggerank 106, Cuijk 

21 januari  Passage, Grave 

31 januari   Samen aan Tafel, Grave 

 

Februari 2019 

07 februari  Koffieochtend Passage, Grave 

11 februari  Oecumenische gespreksgroep, Grave 

18 febrúari  Oecumenische gespreksgroep, Grave 

18 februari  Passage, Grave 

22 februari  Concert Manito, Grave 

25 februari  Oecumenische gespreksgroep, Grave 

28 februari  Samen aan tafel, Grave 

 

 

 

Verschijningsdata volgende edities 

 

 

Editie    Uiterste  Verschijnings- 

    Inleverdatum  datum 

 

Pasen 2019   23 februari 2019 04 maart 2019 

Pinksteren 2019  20 april 2019  29 april 2019  

Zomer    15 juni 2019  24 juni 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. 
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