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Kerkdiensten Cuijk 
 
08-12-2019  : Mw. Ds. P.K.A. Akerboom, Nijmegen 
Bijzonderheid : 2e Advent 
Collecte  : Leger des Heils 
Organist  : Dhr. H. Stoffers 
Autovervoer  : Dhr. T. van Beelen, tel.: 316923 
 
10-12-2019  : Oecumenische Adventsvesper 
Voorganger  : Pastor Lamers 
Mmv   : Protestantse Gemeente Cuijk 
Locatie  : Grotestraat 102, Cuijk 
Aanvang  : 19.00 uur 
 
15-12-2019  : Ds. P. Simons, Kleef 
Bijzonderheid : 3e Advent 
Locatie  : Bagijnenstraat 1, Grave 
Collecte  : Unicef 
Organist  : Dhr. P. v.d. Woude 
Autovervoer  : Dhr. E. Ririmasse, tel.: 315716 
 
17-12-2019  : Oecumenische Adventsvesper 
Voorganger  : Pastor Lamers 
Mmv   : Protestantse Gemeente Cuijk 
Locatie  : Grotestraat 102, Cuijk 
Aanvang  : 19.00 uur 
 
22-12-2019  : Mw. Ds. J.E. Claessens, Horst 
Bijzonderheid : 4e Advent 
Collecte  : Rudolphstichting 
Organist  : Mw. D. Romeijn 
Autovervoer  : Dhr. T. van Beelen, tel.: 316923 
 
24-12-2019  : Mw. Ds. P.K.A. Akerboom, Nijmegen 
Bijzonderheid : Kerstavond 
Aanvang  : 22.00 uur 
Collecte  : Kerk in Actie Kinderen in de Knel 
Organist  : Mw. D. Romeijn 
Autovervoer  : Dhr. E. Ririmasse, tel.: 315716 
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25-12-2019  : Ds. D. Stolk, Nijmegen 
Bijzonderheid : 1e Kerstdag 
Collecte  : Stichting Mensenkinderen 
Organist  : Mw. D. Romeijn 
Autovervoer  : Dhr. T. van Beelen, tel.: 316923 
 
29-12-2019  : Ds. D. Stolk, Nijmegen 
Collecte  : Rooseveldthuis 
Organist  : Mw. D. Romeijn 
Autovervoer  : Dhr. E. Ririmasse, tel.: 315716 
 
31-12-2019  : Oecumenische Vesper dienst 
Locatie  : Bagijnenstraat 1, Grave 
Bijzonderheid : mmv gemeenteleden en gelegenheidskoor 
Aanvang  : 19.00 uur 
Collecte  : Eigen Gemeente 
 
05-01-2020  : Ds. D. Stolk, Nijmegen 
Collecte  : Voedselbank Land van Cuijk 
Organist  : Dhr. P. v.d. Woude 
Autovervoer  : Dhr. E. Ririmasse, tel.: 315716 
 
12-01-2020  : Mw. Ds. L.C. Manuputty, Groesbeek 
Collecte  : Vrienden van het 2e huis, Nederasselt 
Organist  : Mw. D. Romeijn 
Autovervoer  : Dhr. T. van Beelen, tel.: 316923 
 
19-01-2020  : Ds. W. de Koeijer, Heerewaarden 
Locatie  : Bagijnenstraat 1, Grave 
Collecte  : Lilianefonds 
Organist  : Dhr. P. v.d. Woude 
Autovervoer  : Dhr. E. Ririmasse, tel.: 315716 
 
Eerste zondag van de maand is er koffiedrinken na de dienst in de Her-
berg. 
 
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 
 

08-12-2019  : Ds. D. Stolk, Nijmegen  
Bijzonderheid : 2e Advent 
Collecte  : Leger des Heils 
Organist  : Dhr. K. de Wee 
 
15-12-2019  : Ds. P. Simons, Kleef 
Bijzonderheid : 3e Advent 
Collecte  : Unicef 
Organist  : Dhr. P. v.d. Woude 
 
22-12-2019  : Mw. Ds. R. Baars, Oss 
Bijzonderheid : 4e Advent 
Collecte  : Rudolphstichting 
Organist  : Mw. M. de Heer 
 
24-12-2019  : Kerstavond 
Bijzonderheid : mmv gemeenteleden 
Aanvang  : 21.00 uur 
Collecte  : Kerk in Actie Kinderen in de Knel 
Organist  : Mw. G. Westervelt 
 
25-12-2019  : Ds. W. de Koeijer, Heerewaarden 
Bijzonderheid : 1e Kerstdag 
Collecte  : Stichting Mensenkinderen 
Organist  : Dhr. P. v.d. Woude 
 
29-12-2019  : Mw. Ds. A. Rebel, Nuenen 
Collecte  : Roosevelthuis 
Organist  : Mw. G. Westervelt 
 
31-12-2019  : Oecumenische Vesper dienst 
Bijzonderheid : mmv gemeenteleden en gelegenheidskoor 
Aanvang  : 19.00 uur 
Collecte  : Eigen Gemeente 
 
 
05-01-2020  : Ds. D. Stolk, Nijmegen 
Locatie  : Grotestraat 102, Cuijk 
Collecte  : Voedselbank Land van Cuijk 
Organist  : Mw. D. Romeijn 
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12-01-2020  : Ds. D. de Jong, Oss 
Collecte                   : Vrienden van het 2e huis, Nederasselt 
Organist                  : Dhr. K. de Wee 
 
19-01-2020            : Ds. W. de Koeijer, Heerewaarden 
Collecte                   : Lilianefonds 
Organist                  : Dhr. P. v.d. Woude 
     
 
 
 
 
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 

Kerstfeest 2019 

“Want alzo lief heeft God de wereld gehad….”( Joh. 3: 16) 

Wereld staat er zeer nadrukkelijk, “saeculum” met een vreemd woord. 
God is blijkbaar niet bang voor een geseculariseerde samenleving, een 
geseculariseerde maatschappij, geseculariseerde mensen. Integendeel.          
Juist in zo’n wereld speelde en speelt het Kerstgebeuren zich af.  

Het Kerstgebeuren zelf: “En zij legde Hem in een kribbe, omdat er voor 
hen geen plaats was in de herberg.”                                                            
Daar staat men voor het absolute geheim van de weerloosheid van God 
dat niet nader uit te pluizen valt. Het Heil begeeft zich onder ons- in de 
wereld-, wordt over het hoofd gezien.                                                          
Kerstgebeuren is: Gods grenzeloze solidariteit met alle mensen.                    
Daar wordt de laatste diepte van ons leven bereikt terwijl het Heilige, in 
de goede zin, profaan (werelds) wordt.  

In die eerste eeuwen van de kerkgeschiedenis heeft men getast, ge-
worsteld met het geheim: “Waarom werd God mens?”                                   
Geloof heeft niet alleen te maken met emotie , met beleving, dat mag 
best, maar ook met denkwerk.                                                                    
Geloof zoekt te verstaan. En daar is een goede theologie, een goede 
dogmatiek voor nodig.                                                                                
Wie denkt dat dogmatiek saai, dor, doods is , heeft het lelijk mis.                  
Maar uiteindelijk mag en moet dit doordenken uitlopen op de grote lof-
prijzing. God heeft zijn volk bezocht. 

Maar uiteindelijk moet het Kerstfeest en alle vieringen rond die tijd, be-
oordeeld worden naar de praktijk van het leven- de ethiek.                           
Terecht, God heeft het niet bij toezeggingen gelaten . “Het Woord is 
vlees- is mens- geworden.”                                                                         
Kerk en christenheid, mensen met hun geloofsbeleving, zullen beoor-
deeld worden naar hun menselijkheid en hun staan en handelen in de 
samenleving.                                                                                         
Hoe wordt het Heilige vertaald naar de “werkvloer”, naar het alledaagse 
leven in een zeer bonte en veelkleurige maatschappij. Andere culturen, 
andere religies zijn ons tot bij de voordeur genaderd. Dialoog, ontmoe-
ting,: aanbevolen, maar wel vanuit respect en gelijkwaardigheid. En ze-
ker niet met de bedoeling de ander te “bekeren” of je eigen mening ab-
soluut te stellen. Dat is geen dialoog, maar geestelijke tirannie.                     
Kerst wil zeggen, alle mensen zijn door onze vezels met de aarde ver-
bonden. De aarde die God liefheeft.                                                             
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Het heil strekt zich naar alle mensen uit, ja het strekt zich uit om tot 
een ware sjaloom te komen, tot een ware vrede.                                          
We hebben Zijn heerlijkheid gezien, zegt het Evangelie of zoals Simeon 
in de tempel zei: “Licht tot openbaring van de heidenen en heerlijkheid 
voor uw volk Israël.” 

Ik besluit met een drietal strofen uit een gedicht van de grote Russi-
sche dichter Joseph Brodsky (1940-1996) 

“Dat Hij nadert, viert men heden overal;                                                      
daarvoor schuiven ze nu stoelen aan.                                                           
Goed , er mag geen behoefte zijn aan stal,                                                   
ster of kribbe, bij veel mensen is stilaan                                                       
iets wat lijkt op goede wil ontloken                                                              
en de herders hebben vuren aangestoken. 

Sneeuw; de schoorsteenpijpen op de daken                                                  
schallen. Elk gezicht een vlek. Herodes drinkt.                                              
Vrouwen stoppen baby’s weg en waken.                                                       
Wie er komt- een raadsel, zijn signalement-                                                 
onbekend, dus onze harten zouden                                                              
Hem wel voor een ander kunnen houden. 

Maar als in een tochtvlaag bij de deur                                                          
uit de dikke nachtmist een gedaante                                                            
met een hoofddoek zichtbaar wordt, bespeur                                                
je diep in jezelf en zonder schaamte                                                            
’t Kindje Jezus en de Heilige Geest. En ver                                                    
aan de hemel zie je plotseling een ster. 

Een goede Adventstijd, gezegende Kerstdagen en straks alle goeds in 
het nieuwe jaar.                                                

Ds. David Stolk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

 
GEEF LICHT ! 

Voor me ligt de adventskalender van de Protestantse Kerk met deze titel: 
Geef licht. Mooi thema want we zien uit naar Jezus en Hij wordt het licht 
genoemd. Tegelijk zijn wij - zoals Jezus het volgens Mattheüs zelf zegt - 
licht in de wereld. Een goed voorbeeld kunnen we daarbij best gebruiken, 
evenals kleine tekenen van licht in donkere dagen. Dat geeft advent een 
eigen waarde. Te beginnen op zondag 1 december wordt in de kerken 
van Cuijk en Grave telkens een kaars méér aangestoken. Daarbij wordt 
op beide locaties hetzelfde lied gezongen. Lied 461 wordt dit jaar benut 
als stapellied: elke zondag een couplet erbij. Zo hebben zij die in beide 
gemeenten regelmatig met liturgie bezig zijn, samen overlegd. Over ́sa-
men ́ gesproken: begin november hebben beide kerkenraden samen ver-
gaderd; iedereen kon erbij zijn en dat was fijn, want zo kon elk kerken-
raadslid een eigen inbreng hebben en de reacties van anderen zelf horen. 
Voor 2020 zijn wat afspraken gemaakt om de gezamenlijkheid op diverse 
terreinen te bevorderen. Het kerkblad van januari is de juiste plek om 
daarover meer te melden, vanwege die goede voornemens. Voor nu wil 
ik het laten met nog een verwijzing naar advent: de adventskrans. Ik 
weet van een heel grote krans, die elk jaar boven het gangpad in de 
Pancratiuskerk in Heerlen hangt, met paarse linten versierd. Een prachtig 
gezicht en er zijn een paar bijzondere handelingen voor nodig om telkens 
een kaars erbij te doen branden. Misschien hebt u zelf een kerstkrans 
met vier kaarsen thuis of denkt u daarbij ook aan een kerk in de buurt. 
Ik las ergens over de herkomst van de adventskrans. Het gebruik is nog 
geen 200 jaar oud. En van protestantse oorsprong. In 1838 introdu-
ceerde de Duitse predikant Wichern voor het eerst een houten krans 
waarop kaarsen werden aangestoken. Rond 1860 begon men de krans 
met dennentakken te bekleden. Eind 19e eeuw werd de gewoonte in 
sommige katholieke kringen overgenomen. Ook dat is oecumene. Hoe 
de geschiedenis ook is: het is een mooi gebruik in de weken van inkeer 
en tegelijk hoopvol uitzien naar het Kerstfeest. Graag wil ik u en jullie 
een bijzondere adventstijd toewensen, een gezegend Kerstfeest en een 
voorspoedig nieuw jaar. En: geniet van alle kleine en grote lichtjes, die 
tegelijk herinneren aan de bemoediging om zelf licht te zijn.  
 
Tot ziens 
ds. Sophie Bloemert 
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Toelichting bij de Collectes 

 
8 DECEMBER 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. On-
danks de economische welvaart is de nood in ons land nog altijd groot.  
 
15 DECEMBER UNICEF 
UNICEF helpt kinderen over de hele wereld bij het overwinnen van ar-
moede, ziekte, geweld en discriminatie. UNICEF is bij rampen en oorlo-
gen direct ter plaatse en zorgt ervoor dat kinderen en hun families kun-
nen overleven maar ook kinderen die er alleen voor staan, krijgen van 
UNICEF bescherming tegen geweld, en misbruik.  

22 DECEMBER RUDOLPHSTICHTING 
De Rudolphstichting heeft compassie voor kwetsbare kinderen en wil 
dat elk uithuisgeplaatst kind de kans krijgt om op te groeien tot een 
zelfredzame en evenwichtige volwassene. Zij bevorderen ontwikkelings-
mogelijkheden van uithuisgeplaatste kinderen door zich in te zetten 
voor opvang in gezinshuizen.  
Zij zetten zich in voor het opgroeien in een stimulerende woon-, leer- 
en leefomgeving. 
  24 DECEMBER KERSTNACHT KERK IN ACTIE KINDEREN 
IN DE KNEL 
Voor miljoenen kinderen op deze wereld is het elke dag donker. 
Ze moeten leven met oorlog, armoede of ziekte. Ook in Molda-
vië, het armste  land van Europa. Veel mensen proberen werk 
te vinden in het buitenland en laten hun kinderen thuis achter. 
Kinderen in Moldavië zijn vaak al op jonge leeftijd op zichzelf 
aangewezen en krijgen niet de zorg die ze zo hard nodig heb-
ben.  
Met de opbrengst van deze collecte wil Kerk in Actie kinderen in 
Moldavië een lichtpuntje bieden in hun donkere bestaan. Ook 
worden andere Kinderen in de knelprojecten gesteund. 
 
25 DECEMBER KERSTMIS SICHTING MENSENKINDEREN 
Helaas zijn er in Albanië en Armenië steeds meer mensen, voor wie 
voedsel van de gaarkeuken van levensbelang is. De prijzen van voedsel 
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blijven maar stijgen, gewoon dagelijks eten is voor arme mensen onbe-
taalbaar geworden. 
Mensenkinderen zorgt er daarom voor dat er gaarkeukens worden op-
gezet. Zo kunnen zij er met uw hulp voor zorgen dat vele honderden 
hulpbehoevende mensen elke dag aandacht en een warme maaltijd 
krijgen. 
   
29 DECEMBER ROOSEVELTHUIS 
Bij het F.D. Roosevelthuis staan 46 weken per jaar de deuren wijd open 
voor mensen die toe zijn aan een welverdiende vakantie. Ze zijn ziek of 
hebben een beperking, waardoor ze niet zelfstandig ertussenuit kun-
nen. Ook mantelzorgers en hun partners kunnen er onbezorgd genie-
ten. Graag wil de Protestantse kerk de zorg nog kleiner maken en 
goedkopere vakanties bieden aan mensen die het bedrag moeilijk op 
kunnen brengen. Want juist in tijden van hectiek en grote zorg om een 
ander mag de grootte van de portemonnee niet bepalend zijn voor rust 
en aandacht. 
 
31 DECEMBER VESPERDIENST 
 
5 JANUARI VOEDSELBANK LAND VAN CUIJK 
In Nederland belandt jaarlijks voor 5 miljoen euro voedsel in de vuilnis-
bak. Enorm zonde natuurlijk In ons land  leven meer dan een miljoen 
mensen onder de armoedegrens. De Voedselbanken leggen een verbin-
ding tussen de verspilling van voedsel en de financiële nood van men-
sen in de samenleving. Om de cliënten van voldoende voedsel te kun-
nen voorzien werken de Voedselbanken samen met bedrijven, instellin-
gen, overheden en particulieren. Zo zorgen ze er samen voor dat ar-
moede wordt bestreden, voedsel-overschotten verdwijnen en het milieu 
minder wordt belast.
 
12 JANUARI VRIENDEN VAN HET TWEEDE HUIS NEDERASSELT 
Het Tweede Huis biedt 24-uurs opvang, structuur, warmte, een luiste-
rend oor en geborgenheid voor mensen die tijdelijk geen woonruimte 
hebben of niet thuis kunnen wonen. 
 
19 JANUARI LILIANEFONDS 
Het Lilianefonds wil de wereld openen voor kinderen en jongeren met 
een handicap in ontwikkelingslanden zodat ze kunnen meedoen en 
meetellen in hun gemeenschap. Samen met lokale contactpersonen 
zorgen ze voor directe, persoonsgerichte en kleinschalige hulp op maat. 
Met persoonlijke aandacht en (para)medische en sociale revalidatie sti-
muleren ze de groei van het kind.  
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Collectebonnen   

 

In Grave zijn collectebonnen verkrijgbaar ter waarde 

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

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

het  bedrag  op  het  bankrekeningnummer van  het 

College van  Beheer  van  de  Protestantse  Kerk  in  

Nederland  Gemeente  Grave, onder vermelding van 

het aantal vellen en het soort bonnen. Inlichtingen 

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

Raijmakerslaan 145, 5361KL Grave. Telefoon: 0486-

474091.  

E-mail: jan.teunissen1942@gmail.com 

 

 

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

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

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

haas: 

danielle.koolhaas@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstsamenzang 
    Cantate Deo 

o.l.v. Uschi Krawczyk 

Corrie Uijtdewilligen piano   

Anneke Mols orgel 

 

Zaterdag 21 december  

19.30 uur 

 

Bagijnenkerk - Bagijnenstraat 1 - Grave 

Zingt u mee?? 
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Oecumenische avondviering oudjaar    

Protestantse kerk Grave 
31 december 2019 om 19.00 uur  

                                      
Laat Uw licht ons begeleiden  

 
 

 

Vanuit de Katholieke Kerk Grave en PKN Grave wordt deze avondvesper  
georganiseerd. U wordt allen uitgenodigd om met ons het oudjaar met 
gebed, zingen en teksten uit de bijbel uit te luiden. Vanuit het koor Can-
tate Deo wordt een gelegenheidskoortje gevormd, dat onder leiding van 
Uschi Krawczyk medewerking zal verlenen aan deze vesperdienst. 
 
 
 

Ingezonden Kerstverhaal 
 
Schuilkerk*          
De klap kwam hard aan. Janieke brulde nog: 'Hé kijk uit!!!'. Te laat: 
haar fiets sloeg om en met haar hoofd knalde ze onbarmhartig op de 
stoeprand. Een wandelaar zag hoe haar tegenligger, een jonge knaap 
nog, vlug zijn mobieltje opraapte, op zijn fiets stapte en maakte dat hij 
wegkwam. De man stak de straat over en boog zich over het slachtof-
fer. Gelukkig, de ademhaling was oké. Er kwam een straaltje bloed uit 
haar neus en haar arm lag er vreemd bij. 'Mevrouw kunt u me ver-
staan?' Er volgde slechts een zwak gekreun. Waar haal ik zo gauw hulp 
vandaan op deze afgelegen plek? Hij keek op en merkte verbaasd dat 
er licht brandde in de oude Broederkerk. Het oude gebouw, ooit 
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gebouwd als zogenaamde schuilkerk* buiten de bebouwde kom van het 
dorp stond immers al jaren leeg.   
 
De klok sloeg zeven. Carola merkte dat ze schrok. 'Tjonge, dat ik op 
m'n ouwe dag nog zo gespannen naar een ontmoeting uitzie'.  
Tien minuten later stopte een auto voor haar deur en hoorde ze een 
portier dichtslaan. 'Ongeveer zeven uur', had hij geschreven: dat zal 
hem dus zijn! Er klonk een langdurig belsignaal in de gang. Langzaam 
kwam ze overeind en probeerde kalm te blijven. Weer klonk het door-
dringende belgeluid. 'Nou nou, er is toch geen brand?' 
Voor de deur stond een politieagent: "Goedenavond. Bent u mevrouw 
Schoonder?' Carola knikte. Ik hoop niet dat ik u al te zeer laat schrik-
ken, maar ik heb helaas geen goed nieuws. Uw dochter Janieke is 
slachtoffer van een verkeersongeluk. Ze is enige tijd buiten kennis ge-
weest. Ze is goed opgevangen maar kan daar niet blijven. Toen we 
haar vroegen naar een relatie in de buurt, gaf ze uw adres op'. 
 
Om kwart over zeven stopte Karel voor de deur van Veenwerf 17. Er 
reed juist een auto weg en zo had hij een mooie parkeerplek. 'Was dat 
een politieauto .......?'  
Met een grote bos bloemen stapte hij niets vermoedend naar de voor-
deur. Ondanks dat er licht brandde werd er op zijn aanbellen niet open-
gedaan. 'Wat krijgen we nou?  
Een beetje onthutst, te meer omdat de woonkamer toch verlicht was, 
reed hij naar het 10 km verderop gelegen restaurant "Het Parelhoen". 
Daar zou hij met Carola zijn/hun eerste kennismaking aan een etentje 
koppelen.  
Nee er had zich geen mevrouw Schoonder gemeld. Gedesillusioneerd 
schoof hij aan een tafeltje en bestelde koffie.  
 
Carola was zeventig en inmiddels vijf jaar weduwe. Haar dochters 
woonden zelfstandig. Wieteke was getrouwd, had drie kinderen en 
woonde in Gravemeer. Janieke was na een kinderloos huwelijk geschei-
den, woonde aan de andere kant van het dorp en was maatschappelijk 
werker. 
  
Met hartsvriendin Marjon was Carola onlangs een week met vakantie in 
Duitsland geweest, een Rijncruise, en dáár was alles begonnen.  
Twee weken later ontving ze een brief met als afzender ene Karel Kar-
menier. Licht geschrokken ging ze zitten: 'Karel Karmenier? Het zal 
toch niet ..............?  
Na vijf minuten opende ze langzaam de enveloppe. 
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Dag mevrouw Carola,

Uw vriendin Marjon, mijn buurvrouw, vertelde me veel over u en ook dat 
u waarschijnlijk niet onverschillig tegenover een nieuwe relatie staat. In 
de geest van "niet geschoten is altijd mis", heb ik de moed opgevat u 
deze brief te schrijven. Ik woon in Gaasterveen en ben sinds vier jaar we-
duwnaar. Ik ben .............

Carola had tijdens het lezen een rode kleur gekregen: 'Dit is mijn Karel 
van toén', stamelde ze terwijl ze nietsziend op de letters staarde.  
Karel en zij, hun liefde werd niet toegestaan. Karels ouders behoorden 
tot de Jehova's Getuigen en Carola kwam uit een Gereformeerd gezin. 
Deze relatie was taboe van beide kanten. De gedwongen breuk had 
haar veel pijn gedaan. Ze trouwde uiteindelijk met Herbert Schoonder 
en mag terugkijken op een goed huwelijk. Maar toch ...........:  
Karel vergeten ...........? Als ze haar oude jeugdfoto's zag, kwam altijd 
weer de vraag:  
Hoe zou het nu met hem zijn? Ik hoop maar dat hij toch gelukkig is ge-
worden. 
 
'Waar brengt u me, naar de Broederkerk? Wat moet ik daar, die staat 
toch al jaren leeg?'  
In de oude consistorie was het behaaglijk warm. Daar trof Carola Ja-
nieke, liggend op een stuk van een oude kerkbank en met een arm in 
een mitella. Dokter Harmsen begroette Carola: 'Zo, kom je je dochter-
tje ophalen?' Hij grinnikte er schalks bij: 'Ze is er redelijk goed vanaf 
gekomen, arm uit de kom, maar die zit inmiddels weer op zijn plaats, 
een paar blauwe plekken en een lichte hersenschudding. Het zou goed 
zijn als ze een paar dagen bij jou kan bivakkeren om op verhaal te ko-
men. Ik breng jullie wel even thuis.  
Een paar mensen met een getinte huidskleur hielpen hen met de ba-
gage. 'Haar fiets bewaren we hier wel zolang', sprak iemand die duide-
lijk de leiding in de kerkruimte had. 
Nauwelijks was dokter Harmsen vertrokken en had Janieke zich op de 
bank uitgestrekt, of daar rinkelde opnieuw de deurbel. 
Met een schok kwam Carola tot zichzelf: 'Karel ...........?'  
Goedenavond. Ik ben Karel Karmenier. Ik was hier een uur geleden ook 
al. Bent u mevrouw Carola Schoonder? Carola keek hem verbouwereerd 
aan. Langzaam sprak ze zijn naam uit: 'K á r e l .........???' Er viel een 
onthutsende stilte, het was alsof de late bezoeker door de bliksem werd 
getroffen: 'K K Klaasje ........?' stotterde hij, 'Klaasje Langewaard 
..........?' 
'Mam, wat is er, wie is daar?', klonk het uit de kamer.  
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Met de bos bloemen nog in zijn handen stapte Karel achter Carola aan 
de woonkamer in. 'Ga zitten', sprak Carola met trillende stem: 'Ik moet 
jullie beiden wat uitleggen. 
Na jaren klonken de klokken van de Broederkerk opnieuw en werd er 
sinds lang weer een Kerstnachtdienst gevierd. Na jaren leegstand is het 
oude Godshuis gekraakt, met de bedoeling er uitgeprocedeerde asiel-
zoekers een schuilplek te bieden. De initiatiefnemers hadden gehoord 
van kerkasiel in een kerk elders: 'Dat kunnen wij ook wel in ons dorp 
proberen', bedachten zij. Ze hadden zich het lot aangetrokken van twee 
gezinnen uit Azerbeidzjan van wie de kinderen hier al meer dan vier 
jaar woonden. De pastoor en de dominee ter plaatse bemoeiden zich 
ermee. 'Nee, we gaan geen estafette kerkdiensten regelen om zo de 
overheid de voet dwars te zetten. Maar we willen jullie wel steunen in 
het verzet tot uitzetting. Ook de dorpelingen verleenden hun bijval. 
Na afloop van de kerstviering werd er warme glühwein gedronken.  
'Mam, de warmte waarmee deze mensen me na mijn valpartij opvingen 
zal ik nooit vergeten. Voor het eerst voelde ik me daardoor met de kerk 
en met Christus verbonden. Deze Kerstviering heeft heel veel voor me 
betekend.  
Ik ga me voor deze mensen inzetten, want ik geloof dat Christus dit 
van me vraagt'.  
 
Je hebt een schat van een dochter', zei Karel, terwijl ze in het donker 
naar huis liepen. 'En je dochter heeft een schat van een moeder. Van 
Klaasje heb je Carola gemaakt, maar verder ben je nog net zo lief als 
vijftig jaar geleden. 
 
Frank van Den Dool 
* Soms stond een stadsbestuur de bouw van een kerk van 'afwijkende signatuur' toe, op 
voorwaarde dat hij niet opviel, in een achteraf steegje of buiten de bebouwde kom, ver-
scholen dus. Zo ontstond de naam 'schuilkerk'.
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Licht voor de Bagijnenkerk 

Al bijna 500 jaar… 

Over 7 jaar, in 2026, is het 500 jaar geleden dat de mooie Bagijnenkerk 
van Grave in gebruik werd genomen. Al bijna 500 jaar ontmoeten men-
sen elkaar in dit historische gebouw. Het onderhouden van dit monument 
kost veel geld. Volgend jaar staat er groot onderhoud gepland, onder 
andere aan orgel en dak. Daarvoor is veel geld nodig. We zullen daarom 
in 2020 extra aandacht vragen voor het behoud van onze kerk door mid-
del van diverse acties.  

Vooruitlopend hierop organiseren we de Adventsactie. U kunt uw steen-
tje nu al bijdragen door kaarsen aan te schaffen. 

Een grote kaars kost 2,50 euro. Als u deze Adventsperiode vier grote 
kaarsen tegelijk aanschaft, kan dat voor de actieprijs van € 8,00. 

Een kleine kaars kost 2,00 euro. Als u deze Adventsperiode vier kleine 
kaarsen tegelijk aanschaft, kan dat voor de actieprijs van € 6,50. 

U kunt het benodigde geld in het daarvoor bestemde doosje doen dat bij 
de kaarsen in de kerk staat. Maar u kunt de kaarsen ook bestellen via 
een mailtje naar pkngrave@outlook.com of een telefoontje naar 06-
14062391.  

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage! 
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Kerstwens Ikusasa 

 
Dat een nieuwe wereld komen zal 
waar brood genoeg – 
en water stroomt voor allen. 
 
Daar bouwen wij veilige buurten 
wonen dooreen in wijken van vrede 
in schaduw van bomen. 
 
Geen kinderen zullen daar sterven 
oude mensen maken hun dagen vol 
en jonge mensen zullen daar pas 
op hun honderdste sterven. 
 
Wij zullen niet voor de leegte zwoegen 
geen kinderen baren voor de verschrikking. 
De wolf en het lam 
zullen weiden tezamen: 
wij leren de oorlog af. 
 
Dat een nieuwe wereld komen zal 
waar brood genoeg – 
en water stroomt voor allen. 
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Daarom Kerst 

Net als voorgaande jaren, toen de actie een 
groot succes was, kunnen particulieren ook 
dit jaar gratis een kerst-cd bestellen. Daar-
naast breidt de organisatie dit jaar uit met 
een adventsboekje, speciaal voor kinderen. 
Beide artikelen zijn te bestellen via 
www.daaromkerst.nl  

 

 
 

 
 
In deze bijdrage “Met Rembrandt door de Bijbel”, de Bijbelvertaling in 
het Kikongo en de BGT-Jongerenbijbel. 

 
Met Rembrandt door de Bijbel 
Ter gelegenheid van het Rembrandtjaar maakte het Nederlands Bijbel-
genootschap (NBG) een digitale ‘Rembrandtroute’: een leesroute aan 
de hand van Bijbelse taferelen van zijn hand.  
De leesroute werd geïntroduceerd door kunsthistorica Frauke Laar-
mann-Westdijk op 4 oktober, Rembrandts 350e sterfdag. 
‘Mijn studenten vragen mij regelmatig wat ze van de Bijbel moeten we-
ten om het werk van Rembrandt te begrijpen’, zegt dr. Frauke Laar-
mann. Zij is docent kunstgeschiedenis aan de Open Universiteit, werkte 
mee aan de Rembrandtbijbel uit 2007 en adviseerde het NBG bij de 
Rembrandroute.  
‘Voor studenten kunstgeschiedenis is deze Rembrandtroute een mooi 
begin. Wie die volgt, ziet dat Rembrandt op een heel eigen manier Bij-
belse verhalen uitbeeldde, met veel aandacht voor de emotionele im-
pact van het afgebeelde tafereel. Misschien is dat wel een goede lees-
wijzer voor Bijbelverhalen: lees ze onbevangen, als een caleidoscoop 
van menselijk gedrag en ervaringen.’ 
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Drie weken Rembrandt 
De Rembrandtroute is opgezet als een digitaal Bij-
belleesrooster, via de gratis app Mijn Bijbel. Wie 
zich aanmeldt, krijgt drie weken lang elke dag 
een Rembrandt te zien met het bijbehorende Bij-
belverhaal en een kunsthistorische toelichting. De 
eerste week behandelt familiedrama’s uit de Bij-
bel, met onder meer Isaak en Rebekka (bekend 
als Het Joodse Bruidje). De tweede week brengt 
een lesje Bijbelse geschiedenis volgens Rem-
brandt, met onder meer het schilderij Jeremia 
treurend over Jeruzalem. De derde week be-
schrijft Jezus’ leven door Rembrandts ogen. Dan 
komt bijvoorbeeld aan de orde het in 1990 gesto-
len schilderij Christus in de storm op het meer van Galilea. 
 
Om de route te volgen: download de gratis app Mijn Bijbel, kijk in het 
menu bij Leesplannen en kies Rembrandt en de Bijbel. 
Link: https://www.debijbel.nl/app?utm_source=debijbel.nl&utm_me-
dium=referral&utm_campaign=blog-rembrandt 
 
Bijbel in het Kikongo 
Lange tijd was het de sprekers van het Kikongo in Angola niet toege-
staan hun eigen taal te gebruiken. Gelukkig komt er nu weer meer 
ruimte voor lokale talen. Want voor veel 
mensen geldt: Portugees is voor zaken en 
politiek, maar het hart spreekt Kikongo. 
Voor de sprekers van het Kikongo werkt 
het Bijbelgenootschap van Angola aan 
een nieuwe vertaling van de Bijbel in hun 
moedertaal.  
De oude Bijbelvertaling in het Kikongo 
dateert uit 1926. Voor de jongere genera-
tie is deze bijna niet meer te lezen. Dit is 
een grote zorg voor ouders. De Bijbel, die 
voor hen zoveel betekent, is voor hun kinderen een onbegrijpelijk boek 
geworden. 
 
Vertaling in hedendaagse taal 
Gelukkig is er goed nieuws. Er wordt gewerkt aan een nieuwe Bijbelver-
taling in de hedendaagse taal. Een tekst die de rijkdom van de Bijbel 
weer toegankelijk maakt voor jonge mensen. 'Daar is dringend be-
hoefte aan', zegt voorganger Manuel Dilubanza, die het project 
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coördineert. ‘Mensen kijken echt uit naar de nieuwe vertaling, maar er 
is te weinig geld om het vertaalproject af te ronden.' 

 
In november 2018 werd de vertaling van het Nieuwe Testa-
ment feestelijk gepresenteerd. Inmiddels is het vertaalteam 
druk bezig met het Oude Testament. Ze willen niets liever 
dan ook het Oude Testament vertalen en zo de Kikongo-Bij-
bel compleet maken.  
Wilt u dit project steunen?  Dat kan via de website van het 
Nederlands Bijbelgenootschap. 
Link: https://formulier.bijbelgenootschap.nl/donatie-an-
gola-kikongo 

 
Christelijke jongeren willen meer bijbellezen  
Ruim 85% van 2400 ondervraagde jongeren wil meer Bijbellezen, zo 
blijkt uit een onderzoek van BEAM, de jongerenafdeling van de EO. De 
Bijbel is nog steeds een veelgelezen boek onder christelijke jongeren.  
Toch vindt 80% van de ondervraagde jongeren het een moeilijk boek. 
Daarom ontwikkelde het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) de Bijbel 
in Gewone Taal Jongerenbijbel.  
‘Vier op de vijf jongeren uit de enquête twijfelt er niet aan dat de Bijbel 
waar is’, zegt Maarten Vermeulen, hoofdredacteur van EO/BEAM. ‘Tege-
lijkertijd vinden ze de Bijbel een moeilijk boek. Ook geven ze aan dat 
ze minder in de Bijbel lezen dan ze zouden willen, onder andere door 
tijdgebrek, geen zin en omdat ze te druk zijn met school.’  
Daarom komt het NBG met deze nieuwe Jongerenbijbel, die hen helpt 
om te begrijpen wat er staat en wat ze eraan hebben in hun dagelijks 
leven. Het NBG werkte voor deze uitgave samen met Youth for Christ 
en EO/BEAM. 
 
Voor en door jongeren 
De Bijbel in Gewone Taal Jongerenbijbel (BGT Jongerenbijbel) werd 
ontwikkeld voor en door jongeren. Jongeren hebben meegedacht met 
het concept, de inhoud en het design. Het resultaat is een Bijbel met  
creatieve opdrachten voor doeners en denkers. ‘Daardoor kunnen jon-
geren er niet alleen in lezen, maar ook ervaren wat God in hun leven 
wil betekenen’, zegt directeur Bram Rebergen van Youth for Christ. ‘Wij 
geloven dat zelfs tieners die nooit de Bijbel hebben gelezen, deze Bijbel 
openslaan. Deze sluit aan bij de belevingswereld van jongeren.’ Dat 
blijkt ook uit de enquête: Wen Li (15 jaar): ‘Dit is echt een Bijbel die 
fijn is voor jongeren die de Bijbel ingewikkeld vinden.’ En Meike (16 
jaar): ‘Ik vind de Bijbel nu veel aantrekkelijker om te lezen.’ 
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Big issues 
De BGT Jongerenbijbel bevat de complete Bijbel in Gewone Taal. Er 
staan inleidingen in op de Bijbel en op de afzonderlijke Bijbelboeken. 
Verspreid door deze bijbel staan ruim 350 denk- en doe-opdrachten bij 
Bijbelteksten. Achterin zitten themapagina’s over 18 ‘big issues’ in het 
leven van jongeren, zoals sociale media, identiteit, pesten, seks en re-
laties en keuzes maken. De BGT Jongerenbijbel wordt gepresenteerd 
aan jongerenwerkers tijdens het Youth for Christ trainingsevent op 28 
september in Woerden. Hij is verkrijgbaar voor € 49,95 via shop.bijbel-
genootschap.nl of in de (christelijke) boekhandel. 
Link: https://shop.bijbelgenootschap.nl/product/jongerenbijbel-bgt/ 

 
 

Ingezonden INLIA  
 
BBB+ in Emmen; de ‘jonge meiden’ doen het goed 
 
“We hebben er zeker geen spijt van”, zegt Bert Vastenburg opgeruimd. 
De voorzitter van Stichting Op ’t Stee blikt terug op de overdracht van 
de ‘bed, bad, brood’-opvang in Emmen aan INLIA-Projecten, bijna een 
jaar geleden.  
 
Het was een wijs besluit, vindt hij nog steeds: “Er kwamen steeds meer 
gasten in de opvang, wij konden dat simpelweg niet meer behappen. Wij 
hielden de mensen in leven, meer niet. Ondersteuning en werken aan 
perspectief: dat konden we niet bieden. INLIA wel.” In overleg met de 
gemeente ging de uitvoering van de opvang over naar INLIA. Op ’t Stee 
is nog wel steeds huisbaas van de acht huizen waarin de vluchtelingen 
worden opgevangen.  
 
En de vrijwilligers van Op ’t Stee draaien ook nog steeds mee; ze zijn 
huismentor geworden. Dat wil zeggen; praatpaal, beheerder, manusje 
van alles, regelneef en begeleider, bijvoorbeeld bij artsen- of advocaten-
bezoek. “Ik ben nu vrijwilliger van INLIA geworden”, lacht Bert Vasten-
burg. De vrijwilligers werken samen met de beroepskrachten. Naar ie-
ders tevredenheid. 
 
Deze zomer organiseerden ze bijvoorbeeld gezamenlijk het Suikerfeest 
voor gasten, vrijwilligers en medewerkers. Op de parkeerplaats achter 
het kantoor van INLIA. “Dat was ontzettend leuk.” De foto’s getuigen 
ervan. En dat terwijl Emmen best een ‘moeilijke populatie’ heeft, zoals 
dat in jargon heet. Er zit een aantal jonge mannen die al lang in Neder-
land zijn en van wie de situatie heel ingewikkeld is. Een oplossing voor 
hen is er zo maar niet. Dat uit zich vaak ook in gedrag. 
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Waarnemend locatieleider Marusjka Bottema van INLIA herkent dat. Ze 
glimlacht als ze terugdenkt aan de start vorig jaar. Het waren vooral 
jonge vrouwen die namens INLIA in Emmen aantraden. Sommige mede-
werkers van samenwerkingspartners fronsten de wenkbrauwen. “Je zag 
ze denken ‘krijgen die jonge meiden die mannen wel in het gareel?’ Er 
was hier immers best vaak politie-inzet geweest. Maar de INLIA-metho-
diek werkt ook voor deze doelgroep heel goed. Inmiddels heeft iedereen 
wel door dat wij professioneel ons mannetje staan.” 
In de loop van het jaar is het veel rustiger geworden. Komt ook omdat 
de ‘makkelijke’ en de ‘moeilijke’ huizen zijn gemixt. Daardoor is de sfeer 
veranderd.  En al gaat het om complexe dossiers, Marusjka merkt dat 
het ook voordelen heeft om met jongere mensen te werken aan hun toe-
komstperspectief: “Het verschilt natuurlijk per persoon, maar jongere 
mensen hebben over het algemeen wel wat meer energie, zien meer 
mogelijkheden. Ze willen door met hun leven, dat ligt nog voor hen. Dus 
als je daarop aanhaakt, dan gebeurt er wel wat.”  
 
De gesprekken vinden nu plaats op kantoor in plaats van in huis, dat 
maakt ook verschil, vertelt ze: “Mensen zijn letterlijk even uit hun eigen 
situatie én er is meer privacy en focus dan wanneer je in de huiskamer 
van het gezamenlijke huis zit.” INLIA zoekt nog naar een locatie waar 
alle gasten gezamenlijk centraal kunnen worden opgevangen. “Dan heb 
je veel meer contact-momenten en heb je dus meer zicht op hoe het met 
mensen gaat.” 
Als er een centrale locatie komt en de huizen niet meer nodig zijn voor 

de gasten, wat betekent dat dan 
voor de rol van Op ’t Stee? Is er 
kans dat Op ’t Stee zichzelf opheft? 
Bert Vastenburg verzekert van niet: 
“Wij willen blijven bestaan. We wil-
len bijvoorbeeld een huis aanhou-
den als vangnet voor noodgevallen. 
Mensen die door de regels net bui-
ten de boot van de opvang vallen. 
Zo blijven INLIA en Op ’t Stee elkaar 
aanvullen.” 
 

Fotobijschrift: 
De barbecue ter gelegenheid van het Suikerfeest was een succes. 
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Nieuwjaarsreceptie Herberg 5 januari 2020 om 11.00 

 

 

 

 

Op zondag 5 januari 2020 luiden we na afloop van de kerkdienst om 
11h00 graag met u het nieuwe jaar in tijdens de jaarlijkse nieuwjaars-

receptie in de Herberg in Cuijk.   
 

Dit jaar hebben we een speciale lekkernij bij de koffie  
volgens Noord-Nederlandse traditie:  

“Knieperties”. 
 

Een kniepertie is een dun wafeltje, dat met name bekend is in Gronin-
gen, Drenthe, Twente en de Achterhoek. Met oudjaar is het wafeltje 

plat van vorm.  
Dit symboliseert het jaar dat reeds is verstreken en dus voor ons is uit-

gerold.  
Met de nieuwjaarsreceptie eten we het wafeltje echter in de vorm van 

een rolletje.  
Dit symboliseert het jaar dat we tegemoet gaan en dat zich nog voor 

ons moet ontvouwen. 
 

Gaat u samen met ons het nieuwe jaar tegemoet? 
 

Ton, Marieke, Piet, Rob, Peter en Jantina 
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Informatie van en voor Grave 
 

Van de kerkenraad 
 
“Hoe gaat het nu als iemand overlijdt”, vroeg onlangs een gemeentelid. 
“We hebben weliswaar een nieuwe predikant, maar Sophie Bloemert is 
maar een beperkt aantal uren in Grave werkzaam. Wie leidt dan de uit-
vaart?” Een terechte vraag, waar we het in de kerkenraad over gehad 
hebben. Het klopt dat Sophie Bloemert een beperkt aantal uren voor 
Grave en Cuijk werkt en zij heeft aangegeven in principe geen uitvaarten 
te leiden. Gelukkig is het zo, dat Ton van Brussel al direct bij zijn afscheid 
heeft laten weten dat hij beschikbaar is bij een overlijden. Maar we wil-
den daarnaast graag op meer predikanten terug kunnen vallen, als Ton 
van Brussel niet beschikbaar is. Daarom hebben we een aantal predikan-
ten, die regelmatig bij ons voorgaat, gevraagd of zij een uitvaart zouden 
kunnen en willen doen. Ds. Annet Hogenbirk uit Nijmegen, ds. Riet Baars 
uit Ewijk en ds. Wim de Koeijer uit Heerewaarden hebben positief op 
onze vraag gereageerd. Het leek ons goed u hiervan op de hoogte te 
stellen. 
 
Ondanks de positieve verwachting t.a.v. de financiën, dit voorjaar afge-
geven, moeten wij u op de hoogte brengen van een behoorlijk verlies in 
2018. 
De jaarrekening van het college van kerkrentmeesters vermeldt een ver-
lies van circa €10.000. Ook de jaarrekening van de diaconie vermeldt 
een verlies, dit is circa € 8.400. Voor de gemeente in totaliteit is dat een 
verlies van € 18.400.  
Dit hebben we ingeteerd op ons beschikbaar vermogen. Het spreekt van-
zelf dat we dit maar een aantal jaren kunnen volhouden. Wat de oplos-
sing is, hebben wij als kerkenraad nog niet in beeld. De verhuur van de 
kerk loopt als verwacht, maar dit blijkt niet voldoende om het gat te 
dichten. Voor het lopende jaar hebben we de kosten van de predikant 
weten te verlagen, dus het tekort voor dit jaar zal minder groot zijn. 
Elders in Gemeenteleven leest u dat we voornemens zijn groot onder-
houd aan de kerk en het orgel uit te voeren. En hoewel we hiervoor een 
mooie subsidie vanuit het Rijk krijgen, betekent het dat we een groot 
bedrag zelf bij elkaar moeten zien te krijgen. Dat we er toch voor geko-
zen hebben om dit groot onderhoud uit te gaan voeren, is vooral een 
keuze uit noodzaak. Niets doen zorgt voor nog hogere kosten in de toe-
komst.  
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Groot onderhoud kerk 
 
Alweer zes jaar geleden, in 2013, vond er een grondige restauratie plaats 
aan de kerk. We kregen destijds een forse subsidie van de Rijksdienst 
voor Cultureel Erfgoed (RCE). Een van de voorwaarden bij die subsidie 
was dat het bedrag toegekend wordt voor een periode van zes jaar. Con-
creet betekent het dat we nu, zes jaar later, opnieuw subsidie kunnen 
aanvragen bij de RCE. En dat hebben we dan ook gedaan, omdat er op-
nieuw groot onderhoud nodig is. Dit keer betreft het de dakgoot van de 
kerk en het orgel.  
De kerk heeft een slechte dakgoot. Probleem hierbij is de hoogte en het 
feit dat de goot onder asbesthoudende platen is geschoven. Het orgel is 
in een slechte staat. Niet alle orgelpijpen kunnen  gestemd worden omdat 
er een groot aantal niet bereikbaar zijn. Verder zijn er pijpen die een 
verbindingsstuk bezitten ten behoeve van het stemmen waarvan het ma-
teriaal niet geschikt is om frequent te stemmen. Daardoor moeten we op 
termijn verwachten dat stemmen niet meer mogelijk zal zijn bij deze 
pijpen. Ook de windkasten blijken vervuild en de mechanische verbinding 
tussen toets en de kleppen is aan onderhoud toe. Alles bij elkaar hebben 
we het hier over een groot onderhoud van ongeveer € 160.000,--. We 
zijn heel blij met de maximale subsidie, die we ook dit keer van de RCE 
toegezegd hebben gekregen. Dat betreft een bedrag van € 80.000,--. De 
andere helft van  de totale kosten moeten we zelf bij elkaar zien te krij-
gen. Evenals bij de vorige restauratie zullen we hiervoor fondsen gaan 
aanschrijven én allerlei acties gaan doen. Een klein groepje is al aan het 
nadenken over acties. Noteert u alvast 12 januari in uw agenda. Dan 
willen we na afloop van de kerkdienst hierover met u doorpraten! 
Het hele groot onderhoudsproces wordt begeleid door Gert Tutert van de 
“Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen / Midden- en Oost Nederland”. 
Namens het college van orgeladviseurs Nederland is Aart Bergwerff be-
trokken. Vanuit onze kerk is Arend van Rhijn coördinator van het groot 
onderhoud, Herman Vromans coördinator van het groot onderhoud en 
Jenneke van Dongen coördinator van de fondsenwerving. Joop Nohl heeft 
als voorzitter de regie over dit groot onderhoud project. 
 
De kerkenraad 
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Bloemengroet 

 
20 oktober Marietje Nohl 
27 oktober Corrie v.d. Brand 
10 november Alie Zuidema 
17 november Fam. Lieverdink 
24 november Lies v. Den Dool 
 

Ledenadministratie 

Hierbij geef ik de mutaties door, zo ver deze bij mij bekend zijn. 
 
Verhuisd 
9-10-2019 Mevr. Ohlen van Nederasselt naar Veghel 
12-9-2019 Mevr. M.C.F. Verburg van Escharen naar Groesbeek 
19-10-2019: Dhr. J.Lieverdink van Nijmegen naar Wijchen 
 
Overleden: 
15-11-2019: Mevr. J.B.W. Lieverdink – Grevers, Grave 
 
Met vriendelijke groeten,  
Janny Ramp  
 
U kunt mij als volgt bereiken: Postadres: Postbus 68, 5360AB Grave 
Of  per e-mail: ramp.janny@gmail.com   
 

Gemeenteochtend 
 
Elders in Gemeenteleven heeft u de datum van 12 januari al kunnen le-
zen. De tweede zondag van het jaar is een uitgelezen moment om met 
een frisse blik naar de financiële situatie van de kerk te kijken. We wil-
len u op die zondag na de kerkdienst niet alleen inlichten over de finan-
ciële situatie en het groot onderhoud van de kerk. We willen ook, sa-
men met u, nadenken over mogelijke acties om aan de benodigde gel-
den te komen. Uiteraard is er ook alle ruimte om uw 
vragen te stellen over alle andere kerkelijke zaken. We 
hopen van harte u te ontmoeten op zondag 12 januari, 
rond de klok van 11.30 uur! 
 
De kerkenraad 
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Overledenen 

 
Op zondag 24 november werden in de kerkdienst de overledenen her-
dacht. De namen van hen, die ons in het afgelopen kerkelijk jaar ontvie-
len, werden genoemd. Er werden kaarsen voor hen aangestoken door 
familieleden en de ouderling van dienst. We noemen deze namen hier 
nogmaals: 
 
Mevr. Joke van Iperen-de Graaf (90) 
Dhr. Cees Lagerweij (96) 
Dhr. Ger Vertogen (79) 
Dhr. Sjaak Bal (81) 
Mevr. Truus Hooiveld (72) 
Mevr. Martha de Wever (80) 
Mevr. Dien Lieverdink (84) 
 
Ze verdwijnen niet, onze dierbare overledenen.  
Wij verdwijnen niet.  
Ze zijn thuis, wij zullen thuiskomen.  
De afstand doet verdriet.  
We voelen een gemis.  
Maar kwijt zijn ze nooit.  
God heeft ze gevonden.  
Ze zijn thuis. 

  Lief en leed 

22 november. Uitvaartdienst Dien Lieverdink. De kerk puilde uit van het 
bezoek. Wat wist Ds. Ton van Brusssel Dien goed neer te zetten in zijn 
preek. En wat was het optreden van Cantate Deo een prachtige aanvul-
ling. Niet nodig te zeggen dat dit zeer tot troost moet zijn geweest voor 
Henk en zijn gezin. 
Wat bepaalt zo'n gebeurtenis ons toch weer bij de broosheid van het le-
ven. Na alle moeite en pijn die ze het afgelopen jaar samen hadden, le-
ken ze juist weer wat op te krabbelen en waren ze weer hoopvol en 
goedsmoeds. En dan ............, plots alsof het uit de lucht valt, is er na 
enkele dagen een abrupt overlijden. 
Henk, weet dat we er als kerk voor je willen zijn. We bidden je Gods 
troost en steun toe. 
 
Wim en Willy van de Bult zijn blij dat Wim weer thuis woont. Met ge-
paste zorg aan huis gaat het langzaam weer wat de goede kant weer 
op. 
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Van velen weten we dat er zorg en nood is, maar hoe dikwijls moet je 
dat weer in het kerkblad melden?  
Omzien naar elkaar! Dit is voor Marietje Nohl wat moeilijker geworden 
en daarom hebben we na ca. 25 jaar afscheid van haar moeten nemen 
als contactpersoon. Dankjewel Marietje voor je trouwe inzet al die ja-
ren. 
Heel blij zijn we dat Anita Winters de zorg voor Marietjes wijk over wil 
nemen. 
 
Omzien naar elkaar: een opdracht voor ieder van ons! 
 
Frank van Den Dool 
 
 

24 december: Kerstavond 2019: een Stille Nacht?? 
 
De commissie eredienst heeft samen met onze interim dominee, Sophie 
Bloemert, een andere invulling bedacht om Kerstavond met elkaar te 
vieren. 
Door middel van  een power pointopresentatie zal het u duidelijk worden 
dat het zeker voor de herbergier van Bethlehem geen stille nacht was 
toen Jezus werd geboren. Misschien geeft de Kersttijd u ook helemaal 
geen Stille Nacht, Heilige Nacht gevoel. 
Dit jaar zal er geen predikant aanwezig zijn, maar natuurlijk kunnen we, 
samen met u bidden, zingen en lezen uit Lucas 2, waarbij we stilstaan 
met een bezinning. Er is een gelegenheidskoortje gevormd uit het koor 
Cantate Deo olv Theo Jetten.  
Samen met u allen willen de leden van de commissie eredienst van deze 
avond een aparte Kerstavond maken. 
De kerkdienst start om 21.00 uur, maar vanaf 20.45 uur bent u welkom 
bij de samenzang met kerstliederen. 
Kom het meebeleven. Met elkaar maken we er een mooie dienst van. 
 
Petra Jetten, Gerrie Dijking, Lies van den Dool, Henny Sissing, Liesbeth 
van Rhijn en Sophie Bloemert. 
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Passage 

Kort geleden ontvingen we het droevige bericht van het overlijden op 
15 november van een van onze trouwste leden: Dien Lieverdink. Ze is 
84 jaar geworden en was ruim 40 jaar Passagelid.  
We hebben de familie sterkte gewenst met het gemis van Dien, aan wie 
we fijne herinneringen hebben. Met velen waren we aanwezig bij de af-
scheidsdienst op 22 november. 
We kunnen ook een nieuw lid toevoegen aan de ledenlijst: mw. Truus 
Kalverla, van harte welkom. 
De 21e oktober was weer een onderhoudende avond voor onze leden. 
Dhr. Jan Nillesen kwam vertellen over Grave en de relatie tot de Peel. 
Het eerste gedeelte ging over de geografische aspecten, na de pauze 
kwam aan bod hoe de bewoners hun leven wisten op te bouwen met de 
vrij beperkte mogelijkheden die het landschap bood. Grave was de 
grens aan de westkant en de Peel strekte zich uit tot ongeveer Weert 
aan de oostkant. Momenteel is nog maar een klein stukje over van het 
oorspronkelijke landschap, en wel in de omgeving van 
Griendtsveen/Helenaveen. Met veel vuur wist de spreker ons mee te 
nemen in zijn verhaal. 
Op 7 november was de maandelijkse koffieochtend. Deze keer waren 
we uitgenodigd door Janny, een van de leden in Escharen. We mochten 
haar nieuwe huis bekijken en ze trakteerde ons op koffie in het Dorps-
huus. Vervolgens konden we een kijkje nemen in de kerk met een gids 
van Esters Heem, die ons een en ander van de geschiedenis van de 
kerk en het dorp vertelde. Ze verwees voor informatie ook naar de 
website. Mooi om te horen hoe het verleden van het dorpsleven daar 
bewaard blijft. 
De creatieve dames zijn weer ijverig bezig geweest. Ze maakten mooie 
kerstkaarten en uitnodigingen voor de kerstviering, die zoals altijd in 
december plaatsvindt.  
Verder stond de ledenavond van november ook al in het teken van 
kerstmis: dhr. Egbert Dikken hield een uitgebreide voordracht over zijn 
fascinatie voor de geschiedenis van kerstballen en andere kerstversie-
ringen. Hij bezocht vele tentoonstellingen en ateliers, vooral in Oost Eu-
ropa en had daar prachtige foto’s gemaakt. We konden genieten van 
kleurrijke beelden bij zijn lezing. 
Ook de filmclub had weer een bijeenkomst, met de mooie film ‘La Fa-
mille Bélier’. 
Dan was de Sint ook nog in het land en die gaat Passage nooit onge-
merkt voorbij. Hij zorgt altijd voor een gezellige ochtend en een klein 
cadeautje. 
Het jaar 2020 zullen we gewoontegetrouw beginnen met een Nieuw-
jaarsbijeenkomst. 2 Januari komen we daarvoor bij elkaar. De 
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ledenavond is in januari altijd een Algemene Ledenvergadering: tijd 
voor de jaarverslagen, de terugblik op het afgelopen jaar, maar ook de 
presentatie van het nieuwe programma. We kunnen al verklappen dat 
dit er weer afwisselend uitziet. 
Alles bij elkaar is er weer veel gaande in onze vereniging. 
 
 
 

Informatie van en voor Cuijk 
 

PASTORAAT CUIJK 
 

Bloemengroet 
In de afgelopen welen gingen de zondagse bloemen vanuit de kerk-
dienst naar:  
 
*zondag 27 oktober 2019, met een hartelijke groet 
en als dank voor haar inzet naar mw. van Boven te 
Cuijk 
*zondag 3 november 2019, met een hartelijke 
groet naar dhr. de Boer te Cuijk 
*zondag 10 november 2019, met een hartelijke 
groet en beterschap naar dhr. Ririmasse te Cuijk 
*zondag 24 november 2019, met een hartelijke 
groet en als dank voor zijn inzet naar dhr. Boekestijn te Cuijk 
 
Weet u nog iemand van wie U denkt dat een bloemetje goed zal doen? 
Geef het dan door aan uw wijkcoördinator of rechtstreeks via de mail:  
adrianagrijs1952@gmail.com 
 

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) 
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Kerstpakkettenactie van kerken gemeente Cuijk 
 

De kerken in Cuijk houden ook dit jaar weer hun gezamenlijke kerst-
pakkettenactie. Dit alles onder het motto ‘Met elkaar en voor elkaar’. 
Deelnemers kunnen hun eigen kerstpakket  inleveren, zelf een pakket 
samenstellen, boodschappen afgeven of geld doneren. Met losse bood-
schappen worden pakketten samengesteld voor mensen die het sociaal, 
financieel of door ziekte moeilijk hebben.  
Dit gebeurt door een oecumenische werkgroep die geholpen wordt door 
de gezamenlijke kerken van Cuijk, de Vincentiusvereniging, de parochi-
ele Caritasisnstelling en het Merletcollege. 
 
Manden  
In de kerken staan in de maand december manden klaar waarin losse 
artikelen verzameld worden. Losse artikelen zijn bijvoorbeeld koffie, 
thee, soep, pasta, pastasaus, rijst of broodbeleg. 
Naast losse artikelen is er op 13 december tussen 19.00 en 21.00 uur 
ook de gelegenheid om een kerstpakket te komen brengen naar de 
Herberg aan de markt in Cuijk. Op zaterdag 14 december tussen 10.00 
uur en 15.00 uur staan bij  Coop en de Jumbo in Cuijk vrijwilligers klaar 
om de levensmiddelen in ontvangst te nemen.  
We hopen weer op de gulheid van de Cuijkse bevolking zodat wij die 
Cuijkenaren die het nodig hebben kunnen laten voelen dat er aan hen 
wordt gedacht. 
 
Voor meer informatie: Ton Kwant tel. 06-28436791 
 
 

Lief en leed 

Overleden                                                                                                   
Wij hebben hem herdacht tijdens de gedachtenisdienst op 24 november 
j.l., maar het is goed om in dit kerkblad zijn naam te noemen.                       
Wij gedenken Bart Verwoert, geboren op 22 juli 1936 in Dodewaard, 
overleden in Cuijk op 7 november 2019.                                                       
De afscheidsdienst vond plaats op 15 november in de aula van Buiten-
plaats Zevenhutten te Cuijk. Bart was een mens van weinig woorden, 
maar op zijn manier genoot hij van het leven, en ook van mensen die 
op bezoek kwamen. Graag keek hij TV, vooral voetbalwedstrijden.                 
Zijn gezondheid liet te wensen over. Hart en longen werden een pro-
bleem. Antibiotica mocht op een gegeven ogenblik niet meer baten. 
Uiteindelijk was daar het einde.                                                                   
Op de rouwkaart staat heel treffend:                                                            
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“Zoals ik kwam,                                                                                         
zoals ik ben,                                                                                              
zoals ik ben geweest,                                                                                 
zo ben ik gegaan.”                                                                                      
Wij gedenken Bart in eerbied en in genegenheid en wensen de achter-
blijvenden heel veel sterkte toe. 

 
Contactpersoon                                                                                          
De mensen van de Pastorale Rad zijn blij dat Baukje Schregardus de 
wijk van Lies Berghorst, die wij zo smartelijk moeten missen, wil over-
nemen als contactpersoon.                                                                          
Blij, maar ook in het besef, dat het voor Baukje best moeilijk is, juist 
die wijk over te nemen, daar zij zo’n fijne en hartelijke band had met 
Lies. Baukje , we wensen je alle goeds toe en veel kracht om dit be-
langrijke werk te gaan doen.  
 
Tenslotte  
U allemaal een heel goede tijd toegewenst op weg naar het Kerstfeest 
en naar de jaarwisseling.                                                                            
Alle mensen van onze gemeenten Grave en Cuijk Gods zegen van harte 
toegewenst, ook met name in het verdergaande proces van de eenwor-
ding van beide gemeenten.                                                                         
Dat ook het belangrijke werk van collega ds. Sophie Bloemert daartoe 
rijkelijk mag bijdragen.  
 
Met een hartelijke groet,                                                                             
Ds. David Stolk 
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Agenda Grave -Cuijk 
 
December 2019 
12 dec, 20.30 uur: Leeskring, Heggerank 106, Cuijk 
14 dec, 20.00 uur: Concert Carmina Ludens, Grave 
16 dec, 20.00 uur: Passage, Grave 
21 dec, 19.30 uur: Kerstsamenzang Cantate Deo, Grave 
27 dec, 20.00 uur: Concert Muzimare, Grave 
 
Januari 2020 
02 jan, 10.00 uur: Passage, Grave 
09 jan, 12.00 uur: Samen aan tafel, Grave 
12 jan, 11.30 uur: Gemeenteochtend Grave 
23 jan, 20.30 uur: Leeskring, Heggerank 106, Cuijk 
30 jan, 12.00 uur: Samen aan tafel, Grave 
 
 

Verschijningsdata volgende edities 
 
Editie    Uiterste  Verschijnings- 
    Inleverdatum  datum 
 
Winter    04 januari 2020 13 januari 2020 
Pasen    22 februari 2020 02 maart 2020 
Pinksteren   18 april 2020  27 april 2020 
Zomer    20 juni 2020  29 juni 2020 
 
 
 
 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. 

 
 

DDe Redactie  wenst  u  gezegende  Kerstdagen  
en een  gelukkig  en  gezond  2020! 
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bereikbaar via: 0485 52 11 11  of   info@schrijen.com. 
Kijk voor meer informatie op: schrijen.com.
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