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

Onvergetelijk.

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

 

25-08-2019  : Mw.Ds. M. Gosker, Venlo 

Collecte  : Cordaid 

Organist  : Mw. D. Romeijn 

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

 

01-09-2019  : Ds. A.C. van Brussel, Son 

Collecte  : Sage gemeentes 

Organist  : Mw. D. Romeijn 

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

 

08-09-2019  : Herbergdienst 

Collecte  : Het werk van Leo en Jill Baan 

Organist  : Dhr. H. Stoffers, Nijmegen 

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

 

15-09-2019  : Mw. Ds. M. Hogenbirk, Nijmegen 

Locatie  : Bagijnenstraat 1, Grave 

Collecte  : Stg. Het Passion 

Organist  : Dhr. K. de Wee 

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

 

22-09-2019  : Ds. H. Gols, Lent 

Collecte  : Epafras 

Organist  : Mw. D. Romeijn 

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

 

29-09-2019  : Mw. Ds. J.E. Claessens, Horst 

Bijzonderheid : Oecumenische Vredesdienst 

Aanvang  : 19.00 uur 

Collecte  : Kerk in Aktie, Eenzame ouderen Moldavië 

Organist  : Mw. D. Romeijn 

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

 

06-10-2019  : Ds. S. Bloemert, Heerlen 

Bijzonderheid : Startzondag 

Collecte  : De Verwondering 

Organist  : Mw. D. Romeijn 

Autovervoer  : Dhr. E. Ririmasse, tel.: 315716 
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13-10-2019  : Ds. D. Stolk, Nijmegen 

Collecte  : Aktie4Kids (verzending schoenendozen) 

Organist  : Mw. D. Romeijn 

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

 

 

20-10-2019  : Ds. W. de Koeijer, Heerenwaarde 

Collecte  : Stg. De Vrolijkheid (kinderen AZC Grave) 

Organist  : Dhr. P. v.d. Woude 

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

 

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

Collecte  : Edukans 

Organist  : Mw. D. Romeijn 

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

 

03-11-2019  : nnb 

Bijzonderheid : Oogstdienst 

Collecte  : Stg Vrienden Castella en De SchitteRing 

Organist  : Mw. D. Romeijn 

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

 

 

 

 

 

 

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

Herberg. 

 

Alle kerkdiensten beginnen om 10.00 uur tenzij anders is vermeld. 

Voor degene die samen willen rijden 

naar de dienst in Grave: 

verzamelen op de Markt om 09.30 uur
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Kerkdiensten Grave 

 

25-08-2019  : Ds. M. v.d. Velden, Ede 

Collecte  : Cordaid 

Organist  : Mw. G. Westervelt 

 

01-09-2019  : Ds. A.C. van Brussel, Son 

Locatie  : Grotestraat 102, Cuijk 

Collecte  : Sage gemeentes 

Organist  : Mw. D. Romeijn 

 

08-09-2019  : Ds. M. Luijk, Molenhoek 

Collecte  : Het werk van Leo en Jill Baan  

Organist  : Dhr. P. v.d. Woude 

 

15-09-2019  : Mw. Ds. A. Hogenbirk, Nijmegen 

Collecte  : Stg Het Passion 

Organist  : Dhr. K. de Wee 

 

22-09-2019  : Mw. Ds. A. Claessens, Venray 

Collecte  : Epafras 

Organist  : Mw. M. de Heer 

 

29-09-2019  : Mw. Ds. M. Boon, Boxmeer 

Collecte  : Kerk in Aktie, Eenzame ouderen Moldavië  

Organist  : Mw. G. Westervelt 

 

06-10-2019  : Ds. S. Bloemert, Heerlen 

Locatie  : Grotestraat 102, Cuijk 

Bijzonderheid : Startzondag 

Collecte  : De Verwondering 

Organist  : Mw. D. Romeijn 

 

13-10-2019  : Ds. K. v.d. Hilst, Tilburg 

Collecte  : Aktie4Kids (verzending schoenendozen) 

Organist  : Dhr. K. de Wee 

 

20-10-2019  : Ds. W. de Koeijer, Heerewaarden 

Collecte  : Stg. De Vrolijkheid (Kinderen AZC Grave) 

Organist  : Dhr. P. vd Woude 

 

27-10-2019  : Mw. Ds. I. Lodewijk, Arnhem 

Collecte  : Edukans 

Organist  : Mw. M. de Heer 
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03-11-2019  : nnb 

Bijzonderheid : Oogstdienst 

Locatie  : Grotestraat 102, Cuijk 

Collecte  : Stg. Vrienden Castella en De SchitteRing 

Organist  : Mw. D. Romeijn 

 

 

 

 

 

   

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 

 

Vrolijke mensen                                                                                                                      

(Uit: De mooiste joodse verhalen van Victor Malka)                                                                                           

 

Rabbi Beroka bevond zich bevond zich op de kleine markt van Beth 

Lèfèt. Hij zag de mensen langskomen en herkende plotseling de profeet 

Elia naast zich. Hij vroeg hem:  “Ziet u nu tussen de mensen die hier op 

de markt zijn iemand die verzekerd is van de toekomstige wereld? “  

( OlamhaBa = de wereld die komt).  “Nee , ik zie niemand.”                                                                                                                  

Inmiddels kwamen er juist twee mensen langs.                                                                                                    

Elia zei tegen rabbi Beroka: “Die daar hebben zeker deel aan de toe-

komstige wereld.” De rabbi ging ze onmiddellijk tegemoet en vroeg hen 

naar hun dagelijkse bezigheden. “Wij zijn blije mensen”, antwoordden 

zij. “We wijden ons eraan om vreugde te brengen bij droevige mensen. 

En ook, wanneer we een keer mensen vinden die ruzie maken, dan zet-

ten wij ons ervoor in ze te verzoenen.”                                                                                              

 

Ds. David Stolk 
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Toelichting bij de Collectes 

 

 

25 AUGUSTUS CORDAID 

Cordaid Mensen in Nood zet zich al jaren in voor de meest kwetsbare 

mensen, overal ter wereld. Ze werken in landen als Haïti, Kenia, Ethio-

pië, India en Bangladesh. Daar bereiden ze de bewoners voor op  

rampen zoals droogtes, overstromingen en conflicten. De jarenlange 

ervaring in het verlenen van noodhulp heeft hen geleerd dat goed 

voorbereid zijn op een ramp, de impact van een ramp verkleint. 

 

1 SEPTEMBER SAGE GEMEENTES 

Sage staat voor samenwerkende Gemeenten. De kerkelijke gemeentes 

Uden/Veghel, Oss, Ravenstein, Lith/Oyen, Gennep, Heeswijk-Dinther en 

Grave/Cuijk zoeken op verschillende gebieden de samenwerking. Een 

goed voorbeeld hiervan is de gezamenlijke Hemelvaartsviering. Voor de 

financiering van de activiteiten van  Sage is eenmaal per jaar in alle 

deelnemende gemeentes de collecte tijdens de kerkdienst bestemd 

voor Sage. 

 

8 SEPTEMBER VOOR HET WERK VAN LEO EN JILL BAAN 

Leo en Jill Baan zijn zendelingen in Afrika. Sinds 2013 werken zij in 

Eswatini, wat voorheen Swaziland werd genoemd. Zij zijn daar o.a. met 

de volgende projecten bezig:   

-een kleuterschool draaiende houden. Behalve goed onderwijs krijgen 

de 100 kinderen elke dag een maaltijd.   

-gevangenen bezoeken. Ook  wordt er wekelijks bijbelstudie gegeven 

en worden er bijbels uitgedeeld.  

-hulp verlenen aan de vele weeskinderen tengevolge van aids en HIV. –

jongeren les geven over seksualiteit, relaties en huwelijk. 

(Elders in dit Gemeenteleven kunt u meer lezen over het werk van Leo 

en Jill)  

15 SEPTEMBER STG. HET PASSION HUMMELO 

In het Het Passion vinden de dak- en thuislozen omringd door vrijwil-

ligers  in 4 tot 6 weken tijd nieuwe energie om zinvolle vervolgstappen 

te overwegen. Hierbij krijgen ze professionele begeleiding om wellicht 

een stap te maken naar een concreet vervolgtraject. Het Passion is een 

diaconaal project en afhankelijk van giften en de inzet van vrijwilligers.  
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22 SEPTEMBER STICHTING EPAFRAS 

Stichting Epafras ondersteunt Nederlandse gevangenen in het buiten-

land. Ervaren geestelijke verzorgers (Protestants, Rooms-Katholiek, 

Islamitisch) reizen over de hele wereld om gevangenen geestelijk te 

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

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

doet. 

 

29 SEPTEMBER KERK IN ACTIE: EENZAME OUDEREN IN MOLDA-

VIE 

In het armste land van Europa, Moldavië, staan chronisch zieke oude-

ren er alleen voor. In de afgelegen dorpen, zonder voorzieningen, leven 

zieke en bedlegerige ouderen in erbarmelijke omstandigheden. Kerk in 

Actie steunt een organisatie van vrijwilligers en professionele zorgver-

leners die thuiszorg en stervensbegeleiding bieden aan eenzame oude-

ren. Door deze steun krijgen 400 ouderen liefdevolle thuiszorg en wor-

den de vrijwilligers getraind om de juiste zorg te bieden. 

 

6 OKTOBER DE VERWONDERING 

Stichting De Verwondering, opgericht in 1993, wil geïnspireerd door het 

christelijke geloof, op een praktische manier Gods liefde uitdragen. Zij 

biedt vrijwilligers de mogelijkheid hun geloof handen en voeten te ge-

ven. Daartoe voeren ze kleinschalige projecten uit die de leefbaarheid 

en maatschappelijke participatie van diverse Nijmeegse bevolkings-

groepen ten goede komen. 

3 OKTOBER AKTIE4KIDS (voor verzending van de schoenendo-

zen) 

Voor de 25e keer worden schoenendozen gevuld met schoolspullen, 

toiletartikelen en speelgoed. Dit jaar gaan de dozen naar kinderen in 

Malawi, Togo, Roemenië, Moldavië en het vluchtelingenkamp Moria op 

Lesbos. Wij vullen zelf geen schoenendozen, maar willen wel graag bij-

dragen aan de verzending van de dozen. 

 

20 OKTOBER STG. DE VROLIJKHEID (Voor kinderen AZC Grave) 

Stichting De Vrolijkheid geeft extra aandacht aan kinderen en jongeren 

in Nederlandse asielzoekerscentra. Deze jonge vluchtelingen zijn af-

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

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

Hun bestaan in Nederland blijft vaak nog jarenlang uiterst onzeker. 

Voor deze kinderen organiseert de Vrolijkheid samen met bewoners in 

het  AZC creatieve activiteiten. Om even kind te kunnen zijn. 
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27 OKTOBER EDUKANS 

Edukans helpt kansarme kinderen in ontwikkelingslanden naar school 

door steun te geven aan onderwijsprojecten van organisaties ter plek-

ke. Het gaat om straatkinderen, arme kinderen, gehandicapte kinderen, 

kinderen uit vluchtelingenkampen, weeskinderen, werkende kinderen 

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

kinderen mogelijk te maken. 

 

3 NOVEMBER STG. VRIENDEN CASTELLA EN DE SCHITTERING 

Hoofddoelstelling van de Stichting Vrienden van Castella (voorheen 

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

trokkenheid van ondernemers, overheid, organisaties en burgers bij 

Castella en de SchitteRing om een leefbaarder, aangenamer, sfeervoller 

en aantrekkelijker huis voor bewoners te creëren. 

De werkzaamheden van de Vrienden van Castella en de SchitteRing zijn 

gericht op het verwerven van financiële middelen om grotere ontspan-

ningsactiviteiten voor de bewoners van Castella en de SchitteRing door 

te laten gaan. 

 

 

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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SAMEN OPTREKKEN 

Beste gemeenteleden van Grave en Cuijk,  

 

binnenkort is het zover: het begin van een peri-

ode van maximaal twee jaren, waarin u en ik 

regelmatig met elkaar zullen kunnen optrekken. 

Op 1 september a.s. start officieel mijn taak als 

interim-predikant in de gemeenten Grave en 

Cuijk. Voor een deel van de week (gemiddeld 

zo´n 16 uren) zal ik de komende tijd aan beide 

gemeenten verbonden zijn, met een duidelijke 

opdracht. Er ligt immers huiswerk: het is de 

bedoeling dat beide gemeenten binnen afzien-

bare tijd zullen samengaan. Al jaren wordt naar 

deze nieuwe structuur toegewerkt, zij het soms 

met perioden van een pas op de plaats. Dat is 

goed te begrijpen, want het betekent nogal wat. Het is verstandig alle 

facetten van deze stap goed te doordenken en waar nodig tot passende 

oplossingen te komen. Daarbij kan ik  assistentie geven, zeker als het 

gaat om bestuur en beleid. Andere wezenlijke vormen van gemeente-

zijn gaan gewoon door: er blijven twee kerkplekken met zondagse vie-

ringen en het gemeenteleven in beide kernen houdt veel aandacht. Ook 

daarbij zullen u en ik elkaar kunnen ontmoeten. En wie komt u dan 

tegen? Laat ik mezelf kort introduceren.  

 

In 1987 ben ik - na mijn studietijd in Utrecht - als predikant bevestigd 

in de hervormde gemeente van Kruiningen. In dat mooie dorp op het 

Zeeuwse platteland heb ik kunnen leren wat het is om gemeentepredi-

kant te zijn. Eind 1991 ben ik beroepen in een wijkgemeente in Leiden; 

naast mijn werk in de gemeente heb ik daar mijn doctoraalstudie met 

de vakken pastorale psychologie en kerkrecht afgerond. In 1997 aan-

vaardde ik een beroep naar Uithoorn en in 2005 volgde Heerlen. In 

Zuid-Limburg heb ik ervaren wat het is om als een (relatief) kleine pro-

testantse gemeenschap in groot katholiek gebied te leven en ook hoe 

de periode van de mijnen heeft doorgewerkt in het sociale leven van 

deze regio. Een boeiend woon- en werkplek; mijn man en ik wonen met 

veel plezier in Heerlen en dat willen we nog graag een tijdje zo hou-

den.  

In 2011 heb ik het gemeentepredikantschap verwisseld voor een kerke-

lijke werkkring op regionaal niveau: ik werd regionaal adviseur van de 

classicale vergaderingen (RACV) in Zuid-Nederland. In Brabant en Lim-

burg werd ik de opvolger van ds. Jan Compagner. Via mijn werk voor 

de classis Den Bosch heb ik in die jaren al wel gehoord over de ontwik-

kelingen in uw gemeenten. Per 1 september vorig jaar is deze functie 
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vervallen; daarom ben ik sindsdien interim-predikant. Dat kan, omdat 

ik de specialisatie-opleiding voor interim-werk binnen de kerk heb ge-

daan. Vanuit bijna een kwart eeuw werken in gemeenten en mijn erva-

ringen als RACV kan ik daarnaast de nodige ervaring inbrengen. Dat 

komt nu goed van pas in de begeleiding van gemeenten die met veran-

deringen en toekomstig beleid te maken krijgen.  

Ook al heb ik geen ´eigen´ gemeente meer, waar ik op zondag kan 

voorgaan, ik word met regelmaat door gemeenten in het zuiden uitge-

nodigd voor te gaan en dat doe ik graag. Samen de Bijbel openslaan, 

bidden en zingen en zodoende het geloof vieren vind ik wezenlijk en 

geeft mij vreugde. Het kan ook bij de interim-opdracht horen, om soms 

op zondag in de gemeente voor te gaan. Dat geldt ook voor Cuijk en 

Grave. Binnenkort zullen we bekijken voor welke zondagen in 2020 dat 

kan worden geregeld. Afgesproken is al wel, dat ik op 6 oktober a.s., 

tijdens de Startzondag, mee zal doen. Dat is een mooi moment om el-

kaar te leren kennen, toch?  

 

In de komende kerkbladen kan ik meer schrijven over details van mijn 

werk bij u en de afspraken die met de kerkenraden binnenkort zullen 

worden gemaakt. Voor nu is het voldoende om met u te delen dat ik 

uitzie naar onze samenwerking en u graag wil ontmoeten. De afstand 

Heerlen-Grave-Cuijk is weliswaar niet gering, maar dat hoeft geen be-

lemmering te zijn. Het zal wel belangrijk zijn om steeds goed af te 

stemmen, aangezien ik voor een ander deel van mijn werkweek elders 

aan de slag ben. Via telefoon en mail kan, hoe dan ook, snel contact 

worden gelegd. En dan volgt de rest vanzelf, is mijn ervaring.  

 

Tenslotte wil ik graag een liedtekst met u delen. Lied 975 heeft mij om 

zo te zeggen ´gepakt´. We zullen het lied zeker wel eens samen zin-

gen. Voor nu alleen de woorden van het eerste couplet - bij wijze van 

hartelijke groet! 

 

Jezus roept hier mensen samen 

die in woord, gebed en lied 

Gods aanwezigheid beamen 

geen belofte gaat teniet. 

Prijs nu God die goed en trouw is, 

prijs de Zoon, die mensen kent, 

prijs de Geest die als de Trooster 

zich naar ons heeft toegewend.  

 

ds. Sophie Bloemert 

tel 06 11 53 76 77 

email: s.bloemert@protestantsekerk.nl  

mailto:s.bloemert@protestantsekerk.nl
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OPROEP OM KLEDING VOOR P.I. GRAVE 

 

Zo tegen het einde van de zomertijd, waarin een ieder naar ik hoop van 

een fijne vakantie heeft genoten, plaats ik graag een oproep om kle-

ding in uw kerkblad ‘Gemeenteleven’. Binnen niet al te lange tijd zal het 

zomerseizoen worden afgewisseld door de herfst. Met het dalen van de 

temperaturen gaat u vast en zeker op zoek in uw kledingkast naar  

warme kleding voor de koudere dagen. Mocht u nieuwe kleding aan-

schaffen en oude willen wegdoen, dan wil ik u vragen om aan de man-

nen binnen de muren te denken. Met grote regelmaat worden mannen 

binnen gebracht met enkel de kleding aan hun lijf. Tijdens de arrestatie 

waren zij niet in de gelegenheid om andere kleding mee te nemen.  

Ook de zomerjacks en shirts van de mannen die hier al langer verblij-

ven bieden straks tijdens het luchten niet voldoende warmte meer. Ook 

in hun leven komt een probleem zelden alleen en zijn er vaak geen fa-

milieleden, vrienden die zorg kunnen dragen voor wat warms. 

 

Een aantal maanden geleden is er binnen uw gemeente een bedrag 

beschikbaar gesteld om ondergoed voor de gedetineerden aan te schaf-

fen. Uw gulheid werd van harte gewaardeerd! Dank daarvoor. Ook na-

mens Hilbert die maar niet kan begrijpen dat er in deze harde wereld 

mensen zijn die zomaar iets voor een ander doen. 

 

Mag ik u vragen om warme jassen, truien, shirts en broeken? 

 

Met een hartelijke groet, Ds. Harma Zuidersma. 
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Ingezonden 

Bitterheid 

 
Achitofel was al meteen raadsman van de kersverse koning Absalom. 

Toen David, op de vlucht voor zijn zoon dit vernam, huiverde hij zeer. 

Hij wist dat Achitofel hem hartgrondig haatte. Dat bleek ook wel, want 

deze zette Absalom er zelfs toe aan diens vader intens te vernederen 

door openlijk met diens bijvrouwen naar bed te gaan. Je moet maar 

durven. 

Achitofel was een verbitterd man en hij vond dat hij daartoe ook alle 

reden had. Toen Absalom een staatsgreep pleegde greep hij zijn kans 

op wraak en genoegdoening, uiteindelijk zocht hij Davids dood. 

 

Bitterheid. Sommige mensen lijken het te koesteren. Mijn oom kon het 

niet verkroppen dat zijn dochter het kontakt met hem had verbroken, 

hij had haar al jaren niet meer gezien. Maar oom, dan gaat u toch ge-

woon naar haar toe en belt u bij haar aan, raadde ik hem. "O, moet ik 

dan als eerste mijn kop buigen?" Beste oom, daar gaat het toch niet 

om. Als je het kontakt met je kind wilt herstellen dan heb je daar toch 

álles voor over!? Deze hobbel was hem toch te hoog. Oom u bent een 

verbitterd mens. "Dat ben ik zeker", sprak hij met klem en het klonk 

alsof hij vond dat hij er ook recht op had. 

 

Ook binnen onze eigen omgeving kennen we dit; mensen die zich ge-

kwetst of op hun ziel getrapt voelen en besluiten de ander de rug toe te 

keren. Mensen die na een conflict ook de kerk voor gezien houden. 

Mensen die hun verbittering soms jaren met zich meedragen, die er 

van dromen dat de ander ooit diep door het stof zal gaan en nederig 

om vergeving zal vragen. Heerlijk .........., eindelijk gerechtigheid. 

 

Wat een dwaasheid om zo je pijn te blijven meedragen, terwijl het een 

intense bevrijding is als je de ander van harte vergeeft. Moet de ander 

daarvoor dan niet eerst om vergeving vragen? Dat zou wel mooi zijn, 

maar je kunt er beter niet op wachten, want al die tijd sleep jij je pijn, 

je verbittering maar met je mee.  

In welke gezindheid wil je verder leven? Leven met bitterheid? Je hebt 

er jezelf mee!  

Iemand zei: "Ik stop ermee, verder praten heeft geen enkele zin. Ik 

doe maar net of mijn neus bloedt, want we komen er toch nooit samen 

uit". Dit heeft niets met vergeven te maken maar alles met vasthouden 

aan je eigen gelijk. 

Vergeef de ander van harte, laat het achter je en leef als een bevrijd 

mens! 
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In de lijst "Davids helden" (2 Samuel 23) komt ene Eliam voor en wordt 

vermeldt als zoon van Achitofel. Dit zegt ons nog niets. Maar als je dan 

in 2 Samuel 11 leest dat deze Eliam de vader van Bathseba was, valt 

plots het kwartje. Achitofel was dus haar opa. Dit verklaart ons over-

duidelijk zijn haat; David had zich aan zijn kleindochter vergrepen, nota 

bene het kind van Eliam en de vrouw van Uriah die beiden voor hem 

hun leven waagden. Toen Achitofel zag dat zijn plan met David dreigde 

te stranden benam hij zichzelf het leven: Waartoe bitterheid al niet kan 

leiden. 

 

"Heer, hoe vaak moet ik iemand vergeven? De wet zegt zeven keer". 

Jezus antwoord op deze vraag kennen we allemaal: "Zeventig maal 

zeventig maal", waarbij Hij geen onderscheid maakt tussen kleine of 

hele grote vergrijpen / zonden.  

Is dit makkelijk gezegd? Nee Jezus heeft dit niet makkelijk gezegd. 

Sterker, hij ging er ons in voor. Nadat het volk, waarvoor Hij steeds 

alleen maar een grote zegen is geweest, hem had laten vallen en mas-

saal om zijn kruisiging brulde, sprak Hij de onvergetelijke woorden: 

"Vader vergeef het hun want ze weten niet wat ze doen!"  

Er hoefde niet eerst vooraf van alles rechtgezet te worden. Hij verlang-

de niet naar de genoegdoening dat ze eerst vol berouw voor hem in het 

stof zouden neerzinken.  

Hij vergaf. Punt uit! 

 

Kerk van Christus zijn is, bidden dat Hij ons helpt elkaar onvoorwaarde-

lijk en vol liefde van harte te vergeven. 

 

Frank van Den Dool 

 

 

 
In deze bijdrage hoogtepunten uit het jaarverslag 2018, een overwe-

ging voor een andere vertaling van exodus 20:5 en de app “mijn bij-

bel”, die is uitgebreid met audio. 

 

1. 2018: innovatief jaar voor bijbelwerk NBG 

Veel animo voor de nieuwe app Mijn Bijbel, aansprekende bijbeledities 

en doorgaande groei van digitaal bijbelgebruik. Dat blijkt uit het jaar-

verslag 2018 van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) en het 

Vlaams Bijbelgenootschap. 
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‘In november zette koning Willem-Alexander een bijbelrobot in werking 

die de Statenbijbel overschrijft. Deze robot, waarvan het NBG een van 

de sponsoren is, symboliseert ons werk in 2018. We staan bewust in 

een eeuwenlange traditie, maar we spelen ook in op de veranderende 

context waarbinnen de Bijbel gelezen, gebruikt en vertaald wordt’, zegt 

directeur Rieuwerd Buitenwerf. ‘Dat deden we onder meer met de app 

Mijn Bijbel, met bijbeledities en met de lopende revisie van de Nieuwe 

Bijbelvertaling.’ 

 

App en uitgeverij 

De in januari gelanceerde app Mijn Bijbel werd al snel populair. Eind 

2018 stond de teller op 78.000 downloads; in mei 2019 werd de 

100.000 gepasseerd. 

De NBG-uitgeverij presenteerde in 2018 enkele opvallende uitgaven: de 

Belle Bijbel (gericht op tienermeiden; binnen enkele weken was een 

tweede druk nodig), de Rechte Bijbel (over recht en onrecht) en de 

Samenleesbijbel Junior (voor gezinnen met kinderen van 4-7 jaar; ook 

die kreeg kort na verschijning een herdruk).  

Digitaal bijbelgebruik 

De groei van het digitale bijbelgebruik zette door in 2018. Het aantal 

accounts op de (vrijwel identieke) bijbelplatforms debijbel.nl en debij-

bel.be steeg van 163.000 naar 197.000. Het aantal unieke bezoekers 

nam toe tot 850.000. Ook Bijbel Basics, de digitale kindernevendienst-

methode, kreeg aanzienlijk meer gebruikers dan was verwacht. Eind 

2018 gebruikten zo’n 7.500 jeugd-

werkers de methode. In Ghana 

werd een veelbelovende pilot ge-

daan met een Engelse vertaling 

ervan. 

Internationaal 

In 2018 steunde het NBG 23 ver-

taalprojecten en 42 projecten om 

de Bijbel te verspreiden. De verta-

ling in het Kikongo, een inheemse 

taal in Angola, werd feestelijk in gebruik genomen in november. In di-

verse landen, waaronder Haïti, verschenen missionaire edities van de 

Prentenbijbel van Marijke ten Cate, die in 2018 tien jaar bestond.  
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Met de Samenleesbijbel werden pilots gedaan onder meer in Honduras. 

Daarnaast waren veel landen geïnteresseerd in het Integrated Bible 

Engagement Platform, de internationale versie van debijbel.nl. In fe-

bruari 2019 werden een Portugese en Keniaanse versie gelanceerd. 

Bekijk het jaarverslag 2018 op:  www.bijbelgenootschap.nl/jaarverslag 

2. NBG overweegt nieuwe vertaling van Exodus 20:5 

Moeten kinderen boeten voor de schuld van de ouders? Die vraag wordt 

besproken in bijbelvertaalblad ‘Met Andere Woorden’ van het Neder-

lands Bijbelgenootschap (NBG). In het kader van de revisie van de 

Nieuwe Bijbelvertaling overweegt het NBG een andere vertaling van 

Exodus 20:5, een tekst uit de Tien geboden.   

Exodus 20 begint met de ‘Tien geboden’, de tien woorden die God 

sprak toen hij een verbond sloot met zijn volk Israël. Matthijs de Jong, 

bijbelvertaler en projectleider van de revisie van de Nieuwe Bijbelverta-

ling (NBV): ‘Op het eerste gezicht staat erin vers 5 dat God 

(klein)kinderen straft voor het onrecht van 

hun (voor)ouders. De Hebreeuwse uitdrukking 

wordt over het algemeen opgevat als “vergel-

den”. Dat was ook precies wat “bezoeken aan 

het nageslacht” betekent, zoals je leest in bij-

voorbeeld de Statenvertaling en de NBG-

vertaling uit 1951. Dat klonk wel wat om-

floerst. In de NBV uit 2004 kozen we voor een 

duidelijke vertaling: “laten boeten”. 

 

Kritiek 

Maar die keuze deed veel stof opwaaien, ver-

telt Matthijs de Jong. ‘Critici noemden het 

theologisch niet verantwoord om het He-

breeuwse begrip zo te vertalen. Nu de NBV herzien wordt, hebben we 

deze kwestie grondig uitgezocht en zijn we nagegaan of er ook taal-

kundig ruimte is voor een andere vertaling. En dat blijkt inderdaad het 

geval, in aansluiting bij recente internationale studies. We stellen daar-

om als vertaling voor: “ter verantwoording roepen”. Deze weergave 

laat de gedachtegang van Exodus 20 intact én komt tegemoet aan de 

ingebrachte kritiek. De gedachtegang is dat overtredingen van ouders 

een obstakel vormen in de verbondsrelatie tussen God en het volk Isra-

el. God roept de nakomelingen daarvoor op het matje en er dreigt 

straf. Maar straf is niet het eerste, maar het uiterste middel. Als de na-

komelingen breken met de ontrouw van hun voorouders wordt de rela-

tie hersteld en gaat de straf niet door. “Ter verantwoording roepen” is 

http://www.bijbelgenootschap.nl/jaarverslag
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daarom een goed alternatief. Over dit alternatieve vertaalvoorstel 

wordt komend najaar een definitieve beslissing genomen. 

 

NBV-revisie 

De gewijzigde vertaling van Exodus 20:5 vloeit voort uit de NBV-revisie 

waaraan het NBG momenteel werkt. De sinds 2004 binnengekomen 

reacties worden gebruikt om de kwaliteit verder te verbeteren, zodat 

zoveel mogelijk lezers deze Bijbelvertaling kunnen omarmen. Naar 

verwachting zal de revisie eind 2020 afgerond zijn. 

Link: https://www.bijbelgenootschap.nl/moeten-kinderen-boeten-voor-

de-schuld-van-de-ouders/ 

 

3. App Mijn Bijbel uitgebreid met audio 

Bijbellezen op je smartphone wordt steeds gevarieerder. Het is nu ook 

mogelijk om de Bijbel te beluisteren. Het NBG stelt de audio van de vijf 

meest gebruikte bijbelvertalingen beschikbaar via de app Mijn Bijbel.  

Te beluisteren zijn de Nieuwe Bijbelvertaling, de Bijbel in Gewone Taal, 

de Herziene Statenvertaling, de Statenvertaling en de NBG-vertaling uit 

1951. De audio van deze vertalingen is beschikbaar gesteld door de 

Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden in Ermelo. 

 

Ontwikkeling 

Het NBG heeft Mijn Bijbel sinds de lancering in januari 2018 stap voor 

stap uitgebreid. De update van december stelde gebruikers in staat om 

leesroosters te volgen. Het NBG stelt nieuwe leesplannen voortaan al-

leen via de app beschikbaar, niet meer via debijbel.nl. Digitale bijbelle-

zers blijken namelijk steeds vaker de app te gebruiken om dagelijks in 

de Bijbel te lezen. 

 

 
 

Het aantal downloads van de app blijft stijgen en staat sinds kort op 

ruim 100.000. 

Link: https://www.debijbel.nl/app 

 

https://www.bijbelgenootschap.nl/moeten-kinderen-boeten-voor-de-schuld-van-de-ouders/
https://www.bijbelgenootschap.nl/moeten-kinderen-boeten-voor-de-schuld-van-de-ouders/
https://www.debijbel.nl/app
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Ingezonden 

 
Lieve mensen, misschien weet u het nog, dat Corrie (vriendin van 

vroeger van de Bijbelschool) en ik samen voor een paar weken naar 

Afrika gingen. All over the world  the Spirit is moving,  (Gods Geest 

beweegt zich over de hele wereld), was het lied wat steeds  in mijn 

gedachte kwam, voor de reis. En ja, we hebben het mogen zien, horen 

en beleven dat het ook in Afrika en Zuid Afrika zo waar is. 

Op een morgen liepen we een koffietentje binnen voor een kop koffie, 

en terwijl we naar binnen liepen, hoorden we een cd spelen, met het 

lied: Vader ik aanbid U. Wat een verademing! 

 

Ons eerste doel was : Leo en Jill Baan bezoeken. Zij wonen en werken 

in Eswatini wat vroeger Swaziland genoemd werd. Zij zijn zendelingen 

daar en we  hebben met hun de projecten mogen bezoeken. 

In Siteki, is een pre school (kleuterschool). Leo en Jill zorgen ervoor dat 

de school draaiende wordt gehouden voor de 100 kinderen, die daar 

goed  onderwijs krijgen, maar ook elke dag een warme maaltijd.  

Ook wordt het Evangelie verteld. Toen wij de school bezochten, stond 

er een klas kinderen met de juf, buiten onder een boom te zingen:  

‘He's got the whole world’. Vol overgave en blijdschap.  

Een ander project is de gevangenis van Big Bend. Vanaf 2013 bezoekt 

Leo wekelijks de mannengevangenis. Aanvankelijk waren er veel ben-

des in de gevangenis en de taal die ze uitsloegen was fout, zowel van 

gevangenen als bewakers. Nu is er wekelijks een Bijbelstudie. Bijbels 

worden uitgedeeld en gelezen. De hele atmosfeer is veranderd. 

Er is ook een aanbiddingsteam gestart door de gevangenen. Ze kregen 

gitaren en er wordt nu gezongen en gespeeld tijdens elke samenkomst. 

Ook worden er op middelbare scholen programma's gegeven die de 

tieners helpen om hun leven te bouwen op fundamenten van waarheid.  

Onderwerpen als seksualiteit, relaties en huwelijk, zoals God het be-

doeld heeft, worden besproken. Het aids percentage is erg groot  . 

Swazi Vision wil de negatieve spiraal doorbreken. 

De vele weeskinderen , die OWK's genoemd worden ; Onze Waardevol-

le Kinderen, krijgen liefdevolle hulp en steun. 

Het was bijzonder om te zien hoe Leo en Jill gedreven door de liefde 

van Jezus, daar bezig zijn. 

Het laatste adres wat we bezochten was : Hanka en Derk en de kleine 

Jeroah. Ook hier hebben we de projecten mogen zien van Victory 4 All, 

de organisatie waar Hanka en Derk voor werkten. 

Bijzonder was om (weer) de gehandicapten school te bezoeken en te 

zien hoe werkers daar met grote passie voor de kinderen zorgen. 

En om natuurlijk de ontwikkeling te volgen van de Stroopwafelbakkerij, 

toen nog in wording. 
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Wel stonden ze toen al elke zaterdag bij het winkelcentrum stroopwa-

fels te bakken, om te verkopen. Nu liggen de stroopwafels ook  in de 

Spar. Dat was onder andere een van de doelen van Hanka en Derk, om 

jongelui met beperkingen, vaardigheden aan te leren, zodat ze zelf 

kunnen gaan werken.  

Ze hebben daarvoor een skill centre opgebouwd, waar jongelui vaar-

digheden werden aangeleerd. En er is nu een heuse stroopwafelbakke-

rij. Ook hier was en is de Bijbel de basis. Toen wij er waren, waren ze 

net bezig met het onderwerp ‘hoe kunnen we de liefde van Jezus de-

len’. We  willen wat voor oude mensen gaan doen, werd er gezegd. 

En zo werden oude mensen uit de buurt van het skill centre opgehaald 

met het busje en verzorgd door de jongelui. 

Dit betekende : koffie met stroopwafels. En een praatje maken met de 

mensen.  Was bijzonder om dit mee te mogen maken. 

 

De reis zat vol met  het ontmoeten van mensen, op verschillende plaat-

sen, maar steeds weer mochten we dat lied beleven: Gods Geest is aan 

het werk. 

 

Psalm 78:3,4. Hetgeen wij gehoord hebben en weten, en onze vaderen 

ons hebben verteld dat willen wij voor hun kinderen niet verhelen; wij 

willen vertellen het volgende geslacht des Heren roemrijke daden, zijn 

kracht.De missie en visie van ......... 

 

Inmiddels is het alweer 2019 en Hanka en Derk zijn met Jeroah in April 

teruggekomen naar Nederland. Hun visum was verlopen en zij hadden 

aanvankelijk getekend voor 2 à 3 jaar. In het voorjaar van 2016 gingen 

ze met twee koffers en wat handbagage.Op Schiphol april 2019 zag het 

er heel anders uit. In Hankaderk.nl kunt u uitgebreid lezen en zien wat 

ze allemaal hebben mogen doen. Ze schrijven: Grote dank! 

Alles wat we mochten doen in Zuid Afrika voor de jongeren kon niet 

zonder de trouwe steun van vrienden, familie, kerken en bedrijven. 

Enorm bedankt voor jullie hulp om dit alles te kunnen doen. 

Nu in Nederland wonen ze tijdelijk in Enschede om hier de draad weer 

op te pakken. 

 

Heel fijn is dat de kerken(Grave/Cuijk)  nu Hanka en Derk geen onder-

steuning meer nodig hebben,  Leo en Jill willen gaan ondersteunen. 

Namens Leo en Jill, hartelijk dank. 

 

En verder wil ik bedanken voor het meeleven en de gebeden. 

Dank aan God voor de gezegende tijd en goede reis. 

 

Janny  Hendriks-Truin. 
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Ingezonden INLIA  

 

Domweg gelukkig in een Leekster straat  
Vorig najaar arriveerden ze in INLIA’s TussenVoorziening in Eelde; de 

Syrische Aïsha en Ibrahim met hun 4 kinderen. De jongste twee raak-

ten in de oorlog ernstig verbrand. Het gezin woont nu in Leek. 

Een bredere glimlach is niet mogelijk. Ibrahim glimlacht van oor tot oor 

en gooit de voordeur wijd open. “Kom binnen!” Hij is blij ons in zijn 

woning te kunnen ontvangen. “We kennen alle buren”, vertelt hij en-

thousiast, “We hebben ze allemaal te eten uitgenodigd.” 

Hij geniet er zichtbaar van om nu echt in Nederland te wónen. Een ei-

gen plek, een huis met voor- en achtertuin. Die achtertuin is een com-

plete moestuin. De plantjes staan er fier bij. 

Centraal in de huiskamer prijkt een foto van het gezin in de TuVo. 

Dochter Layla maakt een hartje met haar handen.  

Het hele gezin gaat naar school; de kinderen naar de basisschool, de 

ouders naar inburgeringslessen. Ibrahim vliegt door de lesstof heen. 

Over het A1-studieboek deed hij slechts twee maanden. En hij is vast 

van plan het theorie-examen dat hij binnenkort voor zijn rijbewijs moet 

halen, in het Nederlands te doen.  

Hij wil buschauffeur worden namelijk, en: “Dan moet je mensen kun-

nen helpen, dus moet je goed met ze kunnen praten.” Zes uur per dag 

studeert hij. Het hele gezin werkt keihard aan de taal. Als de kinderen 

thuis komen uit school – op de fiets natuurlijk - doen ze taalwedstrijd-

jes met z’n allen. Woorden opschrijven waarvan je denkt dat de rest ze 

nog niet kent, bijvoorbeeld. ‘De muis’, ‘het doelpunt’, ‘de zomer’. 

De kinderen zitten op een fijne school, vindt het ouderpaar. Ibrahim 

kijkt wel eens stiekem vanaf een afstandje toe, om te zien hoe het met 

ze gaat. Of ze leuk spelen met de andere kinderen. De jongste speelt 

met heel veel jongens en meisjes. “Zo fijn om te zien.” 

Ik denk terug aan wat hij eerder vertelde; over hoe dit zoontje en 

dochtertje Layla in brand stonden na een raketinslag. Hoe hij hen keer 

op keer in een vat water moest onderdompelen om het vuur te doven. 

Beiden verminkt van boven tot onder. Wat zal je dan inderdaad blij zijn 

als je je kind weer ziet spelen.  

Ook Layla gaat het goed. Ze doen alles om ervoor te zorgen dat ze zich 

niet minder voelt dan andere meisjes. Het werkt. Onlangs wilde ze oor-

bellen. Maar dat kan pas als beide oren geopereerd zijn. In juli is het 

rechteroor aan de beurt. “Daarna krijg je de mooiste oorbellen van het 

land”, heeft Ibrahim haar beloofd. Verminkt en operaties ondergaan: 

dat valt niet mee voor een meisje van 9 jaar. Of voor de ouders.  

“Iedereen heeft obstakels in het leven, het gaat erom die problemen op 

te lossen”, zegt Ibrahim, “Aïsha en ik proberen samen altijd een wijze 
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oplossing te vinden.” Aïsha glimlacht naar haar man, dat heeft hij weer 

mooi gezegd. Op de achtergrond spelen de kinderen. Domweg gelukkig 

in een Leekster straat. 

 

Startzondag 6 oktober 2019 te Cuijk 

 

Hierbij willen wij jullie allen uitnodigen voor de jaarlijkse startzondag.  

Op zondag 6 oktober kerken wij eerst samen in Cuijk. In deze dienst 

zal onze interim predikant Sophie Bloemert voor het eerst in een van 

onze gemeenten voorgaan.  

Daarna komen we samen in de Herberg, waar de koffie al voor ons 

klaar staat.  

De startzondag willen we afsluiten met een Amerikaanse lunch. Wij 

vragen je om iets mee te nemen, wat voor jezelf voldoende zou zijn om 

te eten.  Voor de drank zorgen wij.  

 

Hartelijke groet,  

Kerkenraden Grave en Cuijk 

 

 

 

 
 

Jubileumconcert 

 

Dit jaar bestaat het koor Cantate Deo 55 jaar. Dat wordt gevierd met 

een jubileumconcert op zondag 3 november a.s. om 14.30 uur in de 

kerk van Grave. Onder leiding van dirigent Uschi Krawczyk en met  

Corrie Uijtdewilligen aan de piano zullen oude en nieuwe liederen de 

revue passeren. U bent allen van harte uitgenodigd om het jubileum-

concert bij te wonen. Na afloop van het concert proosten we graag sa-

men met u op 55 jaar zangplezier! 

 

Cantate Deo 
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Informatie van en voor Grave 
 

Bloemengroet 

16 juni Arend en Liesbeth van Rijn 

23 juni Anneke v.d. Spek 

30 juni Ernst Crützen 

14 juli José Vermeer 

21 juli fam. Hooiveld 

28 juli fam. De Wever 

11 augustus Henriëtte Haan 

 

Ledenadministratie 

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

 

Nieuw ingekomen: 

12-03-2019 Mevrouw J.A.G. Jonkers, Grave 

 

Overleden: 

16-07-2019 Mevrouw G.J. Hooiveld – Kroese, Grave 

24-07-2019 Mevrouw M.G. de Wever – van Keulen, Schaijk 

 

Verhuisd: 

21-07-2019 Dhr. en mevr. Westerveld van Grave naar Gassel 

 

 

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 

In de dienst van 28 juli herdachten we het overlijden van Martha de 

Wever. Haar uitvaartdienst op 30 juli werd geleid door Ton van Brussel. 

Het koor Cantate Deo gaf op gepaste wijze acte de presence. Ook na-

men we deze maand afscheid van Truus Hooiveld. Haar laatste rust-

plaats werd de natuurbegraafplaats in Schaijk. We wensen alle nabe-

staanden Gods steun en troost toe. 

mailto:ramp.janny@gmail.com
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Wim van de Bult komt langzaam maar zeker weer wat op krachten, hij 

kon intussen zelfs  weer een dagje even thuis zijn. 

 

Ook Henk Lieverdink lijkt weer wat op te veren, ik kwam hem onlangs 

samen met Dien tegen in de supermarkt. Dien hoopt het zware hoesten 

spoedig te boven te komen. 

 

Dank aan onze Heer dat het met Anneke van der Spek weer zo goed 

gaat en ze de laatste operatie goed is doorgekomen, ze rijdt zelfs weer 

zelfstandig in haar auto. 

 

Met vreugde en dank zien we dat Ton van Dijk weer regelmatig onder 

ons is. 

 

Henriëtte Haan onderging op 9 aug. een z.g. endoscopie in het Utrecht-

se ziekenhuis. Er is een kwaadaardige tumor bij haar verwijderd. Ge-

lukkig kon ze weer snel naar huis. 

 

Wim en Irma Hogervorst kwamen voortijdig terug uit Griekenland in 

verband met het overlijden van Wims moeder. We wensen hen steun 

en troost toe in dit grote verlies. 

 

Laten we elkaar voortdurend steunen en dragen in onze gebeden. 

 

Frank van Den Dool 

 

    

Bedankt 

Hartelijk dank. 

Nu ik mijn voorlopig laatste operatie heb ondergaan en goed aan het 

herstellen ben, wil ik graag bedanken voor het medeleven dat ik heb 

ondervonden tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en in Residentie 

Mariëndaal. 

De vele bezoekjes, kaarten, telefoontjes, cadeautjes en appjes hebben 

mij goed gedaan. Ook de wetenschap dat er veel voor me gebeden is. 

Over 3 maanden zal mijn, hopelijk laatste, operatie in het AMC plaats-

vinden.  

Ik geniet er van weer aan het leven deel te kunnen nemen. Voorlopig 

verblijf ik bij mijn zus Willy. 

 

Een hartelijke groet van Anneke van der Spek. 
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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 welen gingen de zondagse bloemen vanuit de kerk-

dienst naar:  

 

*zondag 5 mei 2019, met een hartelijke groet naar 

dhr. Besze te Cuijk 

*zondag 12 mei 2019, met een hartelijke groet en 

als dank voor haar inzet als contactpersoon naar 

mw. Korzenjewka te Cuijk 

*zondag 26 mei 2019, met een hartelijke groet 

naar mw. Berghorst te Cuijk 

*zondag 2 juni 2019, met een hartelijke groet en als dank voor haar 

inzet als contactpersoon mw. Willems te Mill 

*zondag 9 juni 2019, met een hartelijke groet naar mw. P. Mijdam te 

Cuijk 

*zondag 23 juni 2019, met een hartelijke groet naar mw. van der Heide 

te Cuijk 

*zondag 30 juni 2019, met een hartelijke groet en als dank voor zijn 

inzet voor de Protestantse gemeente Cuijk naar dhr. Schregardus te 

Cuijk 

*zondag 7 juli 2019, met een hartelijke groet en beterschap naar mw. 

Bruring te Cuijk 

*zondag 14 juli 2019, met een hartelijke groet en als dank voor zijn 

inzet voor de Protestantse gemeente Cuijk naar dhr. van Es te Cuijk 

*zondag 28 juli 2019, met een hartelijke groet en beterschap naar mw. 

Huigen te Cuijk 

*zondag 4 augustus 2019, met een hartelijke groet en beterschap naar 

dhr. Ririmasse te Cuijk 
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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  

 

 

Lief en Leed 

Overleden 

Wij gedenken ons vroegere gemeentelid Tine van der Laan. Zij woonde 

reeds een jaar of twee in Amsterdam. Haar man was de karakteristieke 

Jos van der Laan, in 2015 overleden. Tine overleed op 8 juli 2019.                                                                                                                      

Wij herinneren ons haar zachtmoedigheid en vredelievendheid. Maar 

ook haar bescheidenheid. Geboren op 2 december 1934 in Paramaribo, 

overleden in Amsterdam. In onze kerk hielden we op zaterdag 13 juli 

een afscheidsdienst, waarna de begrafenis plaatsvond op Hansehof.                                                                                                                   

Wij wensen de achterblijvende familieleden heel veel kracht toe en 

goede moed. De tijd gaat voorbij, maar al de fijne herinneringen mo-

gen blijven.  

 

Bemoediging 

Wij wensen Gert-Jan Rutte en Paulien Rutte-Mijdam samen met de kin-

deren en de gehele familiekring heel veel sterkte , nu Sander, de broer 

van Gert-Jan, is overleden.  

 

Bemoediging tot herstel 

Ans Huijgen wensen we een verder herstel van harte toe en ook Gerda 

Bruring.  Maar in hen denk ik ook aan vele anderen, die misschien een 

moeilijke tijd doormaken. Wij denken daarbij ook aan de familie Elze-

naar. 

 

Tenslotte 

Over de toekomst van Grave en Cuijk.  

U wordt natuurlijk nog uitgebreid geïnformeerd over het hoe en wat 

rond het fusieproces. En ook met name over de interim-predikant ds. 

Sophie Bloemert. Ik vind het overigens fijn dat zij komt. We kennen 

elkaar nog vanuit Leiden. Wat mijn persoon betreft: vanaf 1 september 

blijf ik in Cuijk pastoraal werk doen, weliswaar voor 4 uur per week en 

dan met name het ouderenpastoraat.  In principe tot 1 maart 2020.                                                                                                                

Wanneer de mogelijkheden er zijn zal dit ook verlengd kunnen worden.                                    

Uiteraard zal ik ook nog af en toe in een kerkdienst voorgaan.                                                            

Ik neem aan dat u verder nog wordt geïnformeerd, wellicht ook in dit 

kerkblad. Ik spreek de wens uit dat het een goede, opbouwende tijd 



26 
 

mag worden voor Grave en voor Cuijk. En Sophie wens ik heel veel 

inspiratie en wijsheid toe.  Nog een verdere goede zomer en nazomer 

toegewenst en graag tot ziens op welke manier dan ook.                                                                                                                                              

Met een hartelijke groet en Shalom voor u allen.                                                                                

van David Stolk 

 

Oecumenische Vredesdienst 2019 in Cuijk 

De Vredesweek is van 21 – 26 september.  Thema: ‘Vrede verbindt 

over grenzen’. 

 

Sinds 1967 organiseert PAX ieder jaar de landelijke Vredesweek in de 

week rondom de Internationale Dag van de Vrede op 21 september. 

Samen met duizenden mensen komen we in actie. In het hele land 

worden honderden activiteiten georganiseerd: van filmavonden tot fes-

tivals, van maaltijden tot masterclasses, en van vieringen tot debatten. 

Al die lokale activiteiten komen samen in één nationale Vredesweek. 

 

Met de Vredesweek laten we zien dat er ondanks alle berichten over 

oorlogen, vluchtelingen en groeiende polarisatie ook veel bijzondere en 

mooie dingen gebeuren. Niet groot en onmogelijk, maar klein en dicht-

bij. Bekijk jouw dorp of stad door de ogen van dorps- of stadsgenoten 

tijdens een Walk of Peace, kom naar de uitreiking van de PAX Duif waar 

we mensen in de spotlight zetten, die zich op een bijzondere manier 

inzetten voor vrede, of bekijk in de agenda van de Vredesweek wat er 

bij jou in de buurt te doen is. Samen met duizenden mensen in Neder-

land laten we zien dat het anders kan.  

 

Over grenzen  

In de liturgie komen hemel en aarde samen. In de hemel zijn wellicht 

geen grenzen, maar hier op aarde struikelen we er continue over. De 

ervaring in het huidig tijdgewricht is vooral dat grenzen mensen tegen-

houden en dat grenzen verdelen. Als we de hemel en de Eeuwige aan-

roepen dan is het vooral om ons mensen te verbinden, met God zelf, 

met anderen en in toenemende mate met de aarde en alle schepselen. 

 

In de Vredesweek zijn er vaak veel initiatieven voor interreligieuze dia-

loog. We willen graag verbinding met mensen die om geloofsredenen 

buitengesloten worden. We vinden het interessant en verrijkend om de 

ander te ontmoeten. En we geloven dat die verbinding op zijn minst die 

hemelse vrede weerspiegelt.  

In deze PAX Vieren trekken we de hemel niet met veel bravoure naar 

beneden. We zijn in het maken van deze PAX Vieren gegroeid in het 

https://vredesweek.nl/
https://vredesweek.nl/walk-of-peace
https://vredesweek.nl/pax-duif
https://vredesweek.nl/agenda/
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besef dat we ook met mildheid naar elkaar en naar onszelf moeten kij-

ken. We hebben op deze aarde grenzen nodig al is het maar om elkaar 

en onszelf te beschermen. Toch breekt in al onze verhalen iets van het 

hemels perspectief door. Het gaat dan steeds om dappere mannen en 

vrouwen die wij grensgangers noemen. Zij zoeken grenzen op, reiken 

de hand naar de ander of durven een eerste stap te zetten. Ze zijn als 

de engelen die de Jakobsladder op en af gaan en leren hoe de ander in 

Gods ogen verschijnt. En we hebben die engelen en die grensgangers 

nodig als voorbeelden van hoop. Als je midden in een conflict zit of er 

net uit komt is iedere stap of zelfs de hoop dat je een stap zult gaan 

maken naar verzoening een gigantische overwinning.  

In deze PAX Vieren willen we verhalen, gebeden en liederen aanreiken 

die in de Vredesweek gebruikt kunnen worden. Zoek de grenzen op en 

heb lief!  

 

’Over de Grenzen’ 

Is er een plek, waar wij elkaar weer kunnen vinden?  

Een plek voor jou en mij, daar ergens in het midden,  

het niemandsland, hier ver vandaan,  

waar wij de grenzen overgaan,  

een plek met ruimte voor ’t gelijk van jou en mij  

en waar ik ongelijk heb, evengoed als jij,  

met het onrecht dat ons allebei is aangedaan,  

zijn we ieder nog in staat daarnaar op weg te gaan?  

En te zoeken naar de plek waar het pad een aanvang vindt,  

het pad dat eindigt waar vergeving begint. 

Naar een fragment uit ‘Gebed voorafgaand aan het ge-

bed’; Het boek van vergeving, p. 16-17 (Desmond en 

Mpho Tutu, Uitgeverij Spectrum, 2014) tekst: Hans 

Reinold. 

 

In samenwerking met de R.K. Martinuskerk van Cuijk, vieren we als 

afsluiting van de Vredesweek, voor alle geloofsgemeenschappen, op 

zondag 26 september ’s avonds om 19.00 uur een Oecumenische Vre-

desdienst in de Protestantse Kerk in Cuijk.  

(De morgendienst van 10.00 uur komt dan te vervallen.) 

In deze dienst zullen voorgaan: ds. Annelies Claessens uit Horst en 

pastoor Theo Lamers. 

 
Hartelijke groet,  

Diny Romeijn 
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Leesrooster 

25 augustus :  Jesaja 30,15-21  

  Psalm 112 

(Hebreeën 12,22-29) 

Lucas 13,22-30 

1 september : Deuteronomium 24,17-22 

Psalm 113 

(Hebreeën 13,1-6) 

Lucas 14,1,7-14 

8 september : Deuteronomium 30,15-20 

Psalm 1 

(Filémon 1-20) 

Lucas 14,25-33 

15 september : Exodus 32,7-14 

Psalm 51 

(1 Timoteüs 1,12-17) 

Lucas 15,1-10 

22 september : Amos 8,4-7 

Psalm 138 

(1 Timoteüs 2,1-8) 

Lucas 16,1-(8)17 

29 september : Amos 6,1-10 

Psalm 146 

(1 Timoteüs 6,11b-19) 

Lucas 16,19-31 

6 oktober : Habakuk 3,1-3.16-19 

Psalm 37,1-11 

(2 Timoteüs 1,6-14) 

Lucas 17,1-10 

13 oktober :  2 Koningen 17,(5-7)24,29-34 

Psalm 113  

(2 Timoteüs 2,8-15) 

Lucas 17,11-19 

20 oktober : Genesis  32,23-3229 

Psalm 121 

(2 Timoteüs 3,14-4,5) 

Lucas 18,1-8 

27 oktober : Jeremia 14,7-10.19-22 

Psalm 84 

(2 Timoteüs 4,6-8.16-18) 

Lucas 18,9-14 
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Agenda Grave -Cuijk 

Augustus 2019 

29 aug 12.00 uur: Samen aan tafel, Grave 

 

September 2019 

14 en 15 sept, 12.00 – 17.00 uur: Open Monumentendagen Grave 

16 sept, 20.00 uur: Passage, Grave 

19 sept, 20.30 uur: Leeskring Cuijk  

26 sept, 12.00 uur: Samen aan tafel, Grave 

 

Oktober 2019 

21 okt, 20.00 uur: Passage, Grave 

31 okt, 12.00 uur: Samen aan tafel, Grave 

31 okt, 20.30 uur: Leeskring Cuijk  

 

November 2019 

3 nov, 14.30 uur: Jubileumconcert Cantate Deo, Grave 

 

 

 

 

 

 

Verschijningsdata volgende edities 

 

Editie    Uiterste  Verschijnings- 

    Inleverdatum  datum 

 

November/December 19 oktober 2019 28 oktober 2019 

Kerst    30 november 2019 09 december 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


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!	

	

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!	

	

* 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

* 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

Klinkerstraat 12   -  Tel: 0486 - 472100

ONTWERP ● ADVIES ●  AANLEG ●  BESTRATING ●  ONDERHOUD

  

Hier had uw advertentie 
kunnen staan!!



Hoogeweg 9   -  5364 NK Escharen 
Tel: (0486) 47 42 81

www.brouwketel.com

Waar het goed toeven is, 
in een sfeervolle omgeving 

Hoogeweg 9   -  5364 NK Escharen 
Tel: (0486) 47 42 81

www.brouwketel.com

Waar het goed toeven is, 
in een sfeervolle omgeving 

Hoogeweg 9   -  5364 NK Escharen 
Tel: (0486) 47 42 81

www.brouwketel.com

Waar het goed toeven is, 
in een sfeervolle omgeving 

www.kamoen.nl

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

●

●

●

●

Trompetterstraat 5 5361 ER Grave 0486-420805
www.roelofs-grave   info@roelofs-grave.nl 

Hoofschestraat 16  
5361 EV Grave
T (0486) 47 30 58
F (0486) 47 65 95
E info@degoudenluifel.nl
I www.degoudenluifel.nl

Hans van Etteger  -  Juwelier / Horloger

GLuifel_visk_enkel_Blanco.indd   1 09-02-12   23:05

Hoofschestraat 16  
5361 EV Grave
T (0486) 47 30 58
F (0486) 47 65 95
E info@degoudenluifel.nl
I www.degoudenluifel.nl

Hans van Etteger  -  Juwelier / Horloger

GLuifel_visk_enkel_Blanco.indd   1 09-02-12   23:05

Hoofschestraat 16  
5361 EV Grave
T (0486) 47 30 58
F (0486) 47 65 95
E info@degoudenluifel.nl
I www.degoudenluifel.nl

Hans van Etteger  -  Juwelier / Horloger

GLuifel_visk_enkel_Blanco.indd   1 09-02-12   23:05

Hoofschestraat 16  
5361 EV Grave
T (0486) 47 30 58
F (0486) 47 65 95
E info@degoudenluifel.nl
I www.degoudenluifel.nl

Hans van Etteger  -  Juwelier / Horloger

GLuifel_visk_enkel_Blanco.indd   1 09-02-12   23:05



Runstraat 65 - 5374 AB Schaijk - Tel. 0486-461851
www.bouwbedrijfvandinther.nl

2440x610_voetbalbord.pdf   1   28-11-12   15:08




