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Kerkdiensten Cuijk 

 

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  : Dhr. P. v.d. Woude 

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

 

19-01-2020  : Mw. Ds. S.H.H. Bloemert, Heerlen 

Bijzonderheid : Heilig Avondmaal 

Locatie  : Bagijnenstraat 1, Grave 

Collecte  : Lilianefonds 

Organist  : Dhr. P. v.d. Woude 

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

 

26-01-2020  : Mw. Ds. J.E. Claessens, Horst 

Collecte  : Inlia 

Organist  : Mw. D. Romeijn 

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

 

02-02-2020  : mw. ds. J.E Claessens, Horst 

Collecte  : Vakantiebureau PKN 

Organist  : Mw. D. Romeijn 

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

 

09-02-2020  : Ds. D. Stolk, Nijmegen 

Collecte  : Sage 

Organist  : Mw. D. Romeijn 

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

 

16-02-2020  : Mw. Ds. R. Baars, Ewijk 

Locatie  : Bagijnenstraat 1, Grave 

Collecte  : Artsen Zonder Grenzen 

Organist  : Dhr. P. van der Woude 

Autovervoer  : Dhr. E. Ririmasse, tel.: 315716 
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23-02-2020  : nnb 

Collecte  : Rudolphstichting 

Organist  : Dhr. H. Stoffels 

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

 

01-03-2020  : Ds. D. Stolk, Nijmegen 

Collecte  : Kerk in Aktie “Sta Op”  

Organist  : Mw. D. Romeijn 

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

 

03-03-2020  : Oecumenische 40-dagentijd Vesper 

Voorganger  : Pastor Th. Lamers 

Locatie  : Martinuskerk 

Aanvang  : 19.00 uur 

 

08-03-2020  : nnb 

Collecte  : Leo en Jill Baan 

Organist  : Dhr. K. de Wee 

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

 

10-03-2020  : Oecumenische 40-dagentijd Vesper 

Voorganger  : Pastor Th. Lamers 

Locatie  : Martinuskerk 

Aanvang  : 19.00 uur 

 

15-03-2020  : Ds. L.J. Luijk, Molenhoek 

Locatie  : Bagijnenstraat 1, Grave 

Collecte  : De Hezenberg  

Organist  : Dhr. P. van der Woude 

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

 

 



4 
 

 

Kerkdiensten Grave 

 

05-01-2020  : Ds. D. Stolk, Nijmegen 

Locatie  : Grotestraat 102, Cuijk 

Collecte  : Voedselbank Land van Cuijk 

Organist  : Mw. D. Romeijn 

 

12-01-2020  : Ds. D. de Jong, Oss 

Collecte                   : Vrienden van het 2e huis, Nederasselt 

Organist                  : Dhr. K. de Wee 

 

19-01-2020            : Mw. Ds. S.H.H. Bloemert, Heerlen 

Bijzonderheid : Heilig Avondmaal 

Collecte                   : Lilianefonds 

Organist                  : Dhr. P. v.d. Woude 

 

26-01-2020  : Ds. G. Boer, Rhenen 

Collecte  : Inlia 

Organist  : Mw. M. de Heer 

 

02-02-2020  : mw. ds. J.E Claessens, Horst 

Locatie  : Grotestraat 102, Cuijk 

Collecte  : Vakantiebureau PKN 

Organist  : Mw. D. Romeijn 

 

09-02-2020  : Mw. Ds. A. Hogenbirk, Nijmegen 

Collecte  : Sage 

Organist  : Dhr. K. de Wee 

 

16-02-2020  : Mw. Ds. R. Baars, Ewijk 

Collecte  : Artsen Zonder Grenzen 

Organist  : Dhr. P. van der Woude 

 

23-02-2020  : Mw. Ds. I. Lodewijk, Arnhem 

Collecte  : Rudolphstichting 

Organist  : Mw. G. Westervelt 

 

01-03-2020  : Ds. D. Stolk, Nijmegen 

Locatie  : Grotestraat 102, Cuijk 

Collecte  : Kerk in Aktie “Sta Op”  

Organist  : Mw. D. Romeijn 
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08-03-2020  : Dhr. A.C. van Brussel, Son 

Collecte  : Leo en Jill Baan 

Organist  : Dhr. H. Vromans 

 

15-03-2020  : Dhr. M.J. Luijk, Molenhoek 

Collecte  : De Hezenberg 

Organist  : Dhr. P. van der 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 

TIJD VAN LEVEN 

 

Onlangs zag ik in de Bagijnenkerk een oud nummer van Gemeentele-

ven liggen, bedoeld voor de zomer van 2008, dus bijna 12 jaar gele-

den. Zoiets vind ik leuk - zelfs zinvol! Want ook zo´n vondst past bij 

mijn zoektocht naar u en naar de wortels van de protestanten in Grave 

en Cuijk. Met het oog op de toekomst is het immers niet onbelangrijk 

het verleden te kennen en daarmee in het heden je voordeel te doen. 

Juist dat vind ik één van de boeiende kanten van het interim-

predikantschap: wat is er te vertellen over de geschiedenis? En hoe 

werken die herinneringen door? Dat vraag ik ook tijdens een bezoek: 

wil je even met me terugkijken in de tijd? Wat is je bijgebleven?  

En: wat kunnen we ervan leren voor nu en vooral voor straks?  

Er is geen nieuws onder de zon, hoor ik Prediker zeggen. Die Bijbelse 

waarheid waag ik niet te betwijfelen, maar wel is het volgens mij zo, 

dat de tijd iets doet met alles wat bij mensen hoort. Zeker is het niet 

nieuw wat zich onder de zon tussen mensen jaar na jaar afspeelt. On-

dertussen zijn de situaties en omstandigheden waarin mensen leven 

wel anders. Kijk maar wat tegenwoordig de dagelijkse aanwezigheid 

van smartphones met onze leefwereld doet.  

En toegepast op Gemeenteleven: het voorblad is absoluut vernieuwd. 

Het is immers al enige jaren een kerkblad ten behoeve van zowel Grave 

als Cuijk. Met daarom twee herkenbare torenspitsen maandelijks in 

beeld. 

Tegelijk bleef het nodige door de tijd onveranderd. Zoals in het kerk-

blad uit 2008 namen van actievelingen in de Graafse gemeente; ze zijn 

ook in 2020 te lezen. Of neem de lay-out van GemeenteLeven; de re-

dactie had het kerkblad toen net in een nieuw jasje gehesen. Ik zie er 

in de opmaak van nu veel van terug. Hier en daar een gedicht en nog 

altijd de toelichting bij de collecten. Toen werden de opbrengsten van 

de collecten door de diaconie in het kerkblad vermeld. De afgelopen tijd 

ontbrak dat overzicht. Maar weet u, dat de gezamenlijke diaconie u 

daarover weer wil gaan informeren? Ook toen was er aandacht voor 

fondswerving en functioneerde de zondagse autodienst. En er was - net 

als nu - lief en leed en de kindernevendienst werd elke zondag gehou-

den. De NCVB heette al Passage en de vrouwen maakten een reisje 

naar de zusters van Liefde in Tilburg.  

 

Aan het begin van het nieuwe jaar nog even terug kijken. En jezelf af-

vragen: waar is de tijd gebleven? Dat kunnen we doen in het besef dat 

er nieuwe tijd voor ons ligt en het ons gegeven wordt daaraan een zin-

volle invulling te geven.  
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Zoals vaker vind ik in het nieuwe Liedboek mooie teksten ter bezinning. 

In de rubriek levensreis staat een bij de tijd passend lied, nr. 847. 

Daarin verwijst de luthers predikant Wonno Bleij naar psalm 31:16: 

mijn tijden zijn in uw hand.  

Laat ik de verleiding weerstaan om de drie coupletten voor u over te 

schrijven. Nog mooier is het immers, wanneer u zelf de weg naar dit 

lied vindt.  

 

Vrede en alle goeds voor 2020! 

ds. Sophie Bloemert  

 

Bij de viering van 19 januari a.s.  

Op deze derde zondag van januari hoop ik velen van u te kunnen ont-

moeten tijdens de kerkdienst in Grave. In december heeft ds. De Koeij-

er, die aanvankelijk op het rooster stond, bereidwillig zijn plaats aan 

mij afgestaan - waarvoor dank. Onlangs hebben we met de diakenen 

afgesproken, dat dit een gezamenlijke dienst van Schrift en Tafel zal 

zijn, waarbij we de manier van vieren zoals gebruikelijk in de gastge-

meente volgen. In het najaar plannen we een avondmaalsviering op de 

1e zondag van de maand, dus in Cuijk. 

19 januari is het begin van de internationale week van gebed voor de 

eenheid van de christenen. Deze speciale week heeft oude wortels, al 

sinds 1846. Dit jaar hebben christenen uit Malta het thema aangereikt. 

Malta komt in de Bijbel voor, in het slot van Handelingen. In hoofdstuk 

27 is te lezen hoe Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijden op Malta 

en daar met buitengewone vriendelijkheid worden opgevangen. En dus 

is het thema: buitengewoon - vriendelijk. Ook al zal deze viering niet 

oecumenisch worden vormgegeven, over gastvrijheid over en weer kan 

het zeker gaan. Het is mooi om ´buitengewoon vriendelijk´ voor elkaar 

als (protestantse) christenen langs de Maas te (leren) zijn. Juist in deze 

tijd kunnen we daarbij evengoed denken aan hen die - op een andere 

manier dan Paulus en de zijnen maar toch - stranden op de kust van 

Europa en zelfs in ons land terecht komen. Kortom: genoeg Bijbelse 

gedachten om in de realiteit van elke dag te kunnen benutten. En dat 

dan in het kader van een Tafelviering, waarbij we ons allen genodigd 

mogen weten door gastheer Jezus zelf. Hoe ´buitengewoon vriende-

lijk´!  

De landelijke Raad van Kerken heeft ook nu weer een brochure met 

mooie tips en liedsuggesties uitgebracht. Ik zal er graag gebruik van 

maken.  

Van harte welkom in de Graafse Bagijnenkerk! En u weet: na afloop is 

er gezelligheid met koffie en thee.   

 

ds. Sophie Bloemert       
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SAMEN IN 2020:  

goede voornemens in praktijk 

 

In het laatste kwartaal van 2019 heb ik al aardig net boven Limburg 

´langs de Maas´ bij u kunnen rondkijken. Zo maakte ik een bezoekron-

de langs alle kerkenraadsleden; met andere gemeenteleden, bij allerlei 

activiteiten betrokken, zijn ook al afspraken gemaakt. Tevens bezocht 

ik de beide gemeentehuizen om algemene informatie over de regio op 

te halen. Er waren diverse vergaderingen waarbij ik aanwezig was, 

waaronder de gezamenlijke kerkenraadsvergadering begin november, 

en ik schoof aan bij enkele commissies.  

Dat alles hoort bij de interim-opdracht bij u die mij - tot september 

2021 - is toevertrouwd. Deze houdt in, dat ik het proces van samen-

gaan van de protestantse gemeenten Grave en Cuijk begeleid en stimu-

leer. Er is werk voor u aan de winkel! Het is immers een vast voorne-

men van de beide gemeenten om tot één gemeente te komen. Dat is al 

een paar jaar geleden over en weer uitgesproken en in april 2019 door 

de beide kerkenraden nogmaals bevestigd: ¨wij zijn op weg naar SA-

MEN¨. Om allerlei redenen is een tijd min of meer pas op de plaats ge-

maakt; sinds mijn komst wordt er weer stevig aan getrokken. 

Het feit, dat ik als interim-predikant aan Cuijk en Grave ben verbonden 

- en niet als ´gewoon´ gemeentepredikant - betekent dat ik goed 

overweeg wat wel en niet tot mijn takenpakket kan behoren. En dat 

voor twee dagen per week, in principe op maandag en de dinsdag. De 

andere dagen van de week werk ik elders. Daarom heb ik bijvoorbeeld 

met de kerkenraden overlegd wat de beste regeling is in geval van een 

uitvaart. Want gelet op de verplichtingen elders kan ik mij niet op zo 

korte termijn vrijmaken voor alles wat er bij het leiden van een uitvaart 

komt kijken. Gelukkig zijn enkele voorgangers uit de regio bereid om 

gemeenteleden in Grave in voorkomende gevallen bij te staan. In Cuijk 

is ds. Stolk weliswaar (nog) actief, maar ook Cuijk kent meer voorgan-

gers die willen helpen.  

 

Met regelmaat herhaal ik het: wie mij ziet, moet maar denken aan SA-

MEN. Zal het lukken om in 2020 zover te komen? Diverse gesprekken 

hebben mij geleerd, dat we niet al te ver vooruit moeten plannen. En: 

we hebben het meest aan realistische verwachtingen. Daarom zijn bei-

de kerkenraden akkoord gegaan met mijn voorstel om tot de komende 

zomer op allerlei manieren kennismaking en samenwerking te intensi-

veren. Daarbij denk ik aan: gezamenlijke ontmoetingen van de com-

missies eredienst (of hoe hun naam ook maar mag zijn), de pasto-

raatsgroepen, degenen die zich met jeugd en vorming bezighouden, de 

preekvoorzieners, de kerkrentmeesters en de mensen van de ledenad-

ministratie. De kerkenraden geven het goede voorbeeld met hun geza-
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menlijke vergaderingen op 10 februari en 20 april. Vanzelfsprekend 

gaan we door met wat al goed loopt: de gezamenlijke kerkdiensten op 

de 1e en de 3e zondag van de maand en kerkblad en website samen 

vormgeven.  

Op 9 december waren de beide diaconieën voor het eerst samen om 

tafel in het gastvrije huis van Gerrie in Gassel. Dat leverde een goed 

gesprek op, waarbij de mensen die diaconaal actief zijn, elkaar beter 

hebben leren kennen en voor het nieuwe jaar wat concrete afspraken 

hebben kunnen maken. Zoals een volgende bijeenkomst in maart, 

waarbij inhoud en vorm van de Avondmaalsviering centraal zullen 

staan. De sfeer was prima en de uitwisseling constructief. Dat smaakt 

wat mij betreft naar meer!  

 

Het is de bedoeling, dat u en ik elkaar ook op zondag een aantal keren 

zullen ontmoeten. Begin oktober was ik voorganger tijdens de startzon-

dag in Cuijk, op de 3e zondag in januari hoop ik in Grave te zijn. En op 

Palmzondag, 5 april, in Cuijk. Over andere data is nog overleg gaande.  

En ik hoop dat binnenkort twee data voor gezamenlijke gemeentebera-

den kunnen worden voorgesteld. Dat is niet zo eenvoudig, omdat Cuijk 

gewend is aan gemeenteberaad na de zondagse viering en Grave daar-

voor nogal eens een doordeweekse avond prikt. Hoe komen we zover, 

dat gemeenteleden uit beide gemeenten zich op dezelfde datum, tijd en 

plaats (willen) verzamelen? Want om die mix en motivatie gaat het 

natuurlijk. Eerst maar eens de winter door. Voor zo´n gelegenheid denk 

ik aan een korte viering, een door mij te houden inleiding en een ge-

zamenlijke uitwisseling, hetzij over SAMEN, hetzij over een thema dat 

ons allen kan boeien. Daarover in een volgende kerkblad meer, want ik 

heb me voorgenomen in elk nummer wat te schrijven over SAMEN.  

 

Voor nu groet ik u allen hartelijk en zeg ik graag: tot ziens! 

Ds. Sophie Bloemert 

interim-predikant  

 

 

Tekstje ter overweging:  

 

DE OMGEVING VAN DE MENS IS DE MEDEMENS 

Jules Deelder (overleden 20 december 2019) 
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Toelichting bij de Collectes 

 

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 

stimuleren ze de groei van het kind.  

26 JANUARI INLIA 

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

noodhulp aan asielzoekers en het ondersteunen en adviseren van 

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

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

het Charter te ondertekenen, en uit particulieren die het werk van de 

Stichting als particulier donateur steunen. Ook onze kerk is één van de 

Charterkerken. 

 

2 FEBRUARI VAKANTIEBUREAU PKN 

Het vakantiebureau.nl is onderdeel van de Protestantse Stichting voor 

Diaconaal Vakantiewerk. Al ruim 50 jaar organiseert deze stichting va-

kantieweken voor mensen die niet (meer) eenvoudig zelfstandig op 

vakantie kunnen of durven gaan omdat ze dagelijks zorg nodig hebben 

of een klein sociaal netwerk hebben. De vakanties zijn in o.a. Vakantie-

hotel De Wereld  in Lunteren Roosevelthuis in Doorn, Vaarvakanties op 

hospitaalschip de Prins Willen Alexander en op nog meerdere locaties in 

ons land  
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9 FEBRUARI 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. 

16 FEBRUARI ARTSEN ZONDER GRENZEN 

 Artsen zonder Grenzen verleent medische hulp aan mensen die dit 

hard nodig hebben, maar niet krijgen. Van basiszorg (zorg waarvoor we 

in Nederland naar de huisarts kunnen gaan), specialistische zorg in een 

ziekenhuis, psychologische zorg tot acute noodhulp. Ze behandelen 

mensen in klinieken, veldhospitalen en ziekenhuizen die o.a. slachtoffer 

zijn van oorlogen, rampen en epidemieën. Zij geven hulp overal ter 

wereld. 

 

23 FEBRUARI IWAG (Interkerkelijke Werkgroep Asielzoekers 

Grave) 

De werkgroep verleent hulp aan asielzoekers die nog niet uitgeproce-

deerd zijn, een eerste afwijzing negatief te horen hebben gekregen en 

in beroep zijn gegaan. Deze mensen worden vaak het AZC  uitgezet, 

terwijl zij nog legaal in Nederland verblijven. Zij krijgen dan nergens 

onderdak of enige financiële ondersteuning. De werkgroep geeft hen 

geen geld maar probeert hen met raad en daad te ondersteunen. 

 

1 MAART 40dagentijd Kerk in Aktie “Sta op” voorjaarszending 

Golfstaten 

Als kerk zijn we een wereldwijde gemeenschap die het goede nieuws 

van Gods liefde hoort en deelt. Als volgers van Jezus mogen we ons 

niet  neerleggen bij gebrokenheid en kiezen voor de gemakkelijke weg. 

Sta op! We bieden hoop en doen recht aan vluchtelingen, aan kinderen 

in de knel en aan iedereen die vast zit in armoede of moeilijke omstan-

digheden.  

 

8 MAART 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 met een 

aantal projecten bezig.  Zo  zorgen zij ervoor dat een kleuterschool 

draaiende wordt gehouden. Behalve goed onderwijs krijgen de 100 kin-

deren elke dag een maaltijd.  In de gevangenis bezoeken zij mannen 

en vrouwen en wordt er wekelijks bijbelstudie gegeven en worden er 

bijbels uitgedeeld.  
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Ook wordt er hulp verleend aan de vele weeskinderen tengevolge van 

aids en HIV en krijgen jonge mensen op middelbare scholen lessen 

over seksualiteit, relaties en huwelijk. 

15 MAART DE HEZENBERG 

Stichting de Hezenberg is een Centrum voor Pastorale Zorg te Hattem, 

waar pastoraal-psychologische hulp wordt geboden aan mensen die zijn 

vastgelopen in relatie, gezin of baan en voor wie de plaatselijke, ambu-

lante hulpverlening niet toereikend is. 

 

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 

 

 

Nieuwjaarsreceptie 2020 

De nieuwjaarsreceptie op 5 januari na afloop van de kerkdienst werd 

bijgewoond door gemeenteleden uit Grave en Cuijk. Tijdens de receptie 

hebben Peter Huigen en Joop Nohl de volgende toespraak gegeven. 

 

Goedemorgen allemaal, 

Hartelijk welkom bij de Nieuwjaarsreceptie van de gemeentes Cuijk en 

Grave. Dominee Sophie Bloemert kan er vandaag helaas niet bij zijn, 

maar u krijgt de hartelijke groeten van haar. 

 

Er is het afgelopen jaar hard gewerkt door beide kerkenraden om ge-

stalte te geven aan het samengaan van beide gemeentes Grave en  

mailto:jan.teunissen1942@gmail.com
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Cuijk. Met ingang van 1 september 2019 is mevrouw ds. Sophie Bloe-

mert voor twee jaar aangesteld als interim-predikant. Zij helpt de ker-

kenraden om in 2020 verder te gaan met de samenwerking. 

Met als thema “SAMEN” willen wij in het nieuwe jaar komen tot ver-

gaande samenwerking. 

 

Hierbij zullen wij onder andere de volgende onderwerpen bespreken en 

uitvoeren: 

 

1.gezamenlijke gemeenteberaden organiseren, waarbij onderlinge ken-

nismaking prioriteit heeft, naast informatie over ´SAMEN´. Dit dus in 

plaats van de gemeente-ochtenden of -avonden. 

2.gezamenlijke kerkenraden houden, deels gericht op bezinning, deels 

op voorbereiding samengaan.  

3.uitwisseling tussen diakenen, kerkrentmeesters, preekvoorzieners, 

pastoraatgroepen, Ledenregistratiesyseem PKN- administrateurs (zoge-

naamde LRP), liturgie-verzorgers, etc. in de winter van 2020. 

4.afstemming over Avondmaal diensten, 40 dagentijd, financiën, regio-

contacten 

5.communicatie over ´SAMEN´ in elk kerkblad ter begeleiding van ver-

anderingen.  

 

 Dit jaar willen we zover samenwerken dat we tot 1 kerkenraad 

kunnen komen. 

 Actie kerkbalans gaat ook spoedig beginnen met als onderwerp: 

Geef om je Kerk. We bevelen dit al vast van harte bij u aan. 

 Zoals reeds bij de afkondigingen gezegd, zal op 12 januari in 

Grave een gemeenteochtend worden gehouden waar Joop het 

nu over zal hebben. 

 

Grave 

 Onderhoud kerk en orgel 

Er is dringend onderhoud nodig aan de kerk en het orgel. Dit is 

aangetipt in het kerkblad. Zoals u kon lezen is de subsidieaan-

vraag goedgekeurd. 2020 zal in het teken staan van fondsen-

werving en dan hopen wij dat de uitvoering kan starten in 2021. 

 Ook heeft de gemeente een financieel probleem. Zowel het col-

lege van kerkrentmeesters als de diaconie hebben 2018 afgeslo-

ten met verlies. Totaal circa € 18.400. Op deze wijze teren we in 

en willen wij voort blijven bestaan zullen we moeten bedenken 

hoe we dit moeten keren. 

En verder … 
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 ondersteunen wij de christelijke basisschool de Wegwijzer. De 

school komt in groepjes naar de kerk in de maanden maart en 

april. Ze krijgen een rondleiding en toelichting op vragen over 

het Protestants geloof. In maart is er een schoolkerkdienst voor-

zien, waarvoor ook de ouders worden uitgenodigd. 

 26 januari start de oecumenische gespreksgroep onder leiding 

van Ton van Brussel met 5 bijeenkomsten. Besproken worden 

de ‘Brieven van Paulus aan de Korintiërs’. 

 

Tenslotte: 

Het Herbergbestuur en de dames van de koffie, hartelijk dank voor de 

verzorging van deze bijeenkomst.  

Wij willen ook  namens ds. Sophie Bloemert en ds. David Stolk en het 

Herbergbestuur een toost uitbrengen op het nieuwe jaar 2020: veel heil 

en zegen en in de overtuiging dat het met Gods Zegen zal lukken. 

 

 

VEERTIGDAGENTIJD 2020: STA OP! 

 

Dit jaar begint de voorbereidingstijd voor Pasen op 26 februari. Dan is 

het Aswoensdag. In veel gemeenten wordt in deze periode, die we te-

genwoordig de veertigdagentijd noemen, extra aandacht gegeven aan 

het werk van Kerk in Actie, zowel in eigen land als wereldwijd. Ook dat 

is immers een vorm van bezinning op Goede Vrijdag en het Paasfeest. 

De diakenen van Cuijk en Grave willen de gemeenteleden hierbij be-

trekken; daarover wordt binnenkort nader overlegd. Dus komt in het 

volgende kerkblad, dat begin maart uitkomt, meer informatie.    

De eerste zondag in deze tijd van veertig dagen is 1 maart: een geza-

menlijke dienst in Cuijk. Dan wordt een begin gemaakt en zult u er al 

meer over kunnen horen.  

 

Nu alvast een korte introductie op het thema van dit jaar: Sta op! 

Als kerk zijn we een wereldwijde gemeenschap die het goede nieuws 

van Gods liefde ervaart en wil delen. We mogen samen in beweging 

komen. We mogen opstaan om het leven voor onszelf en voor iedereen 

de moeite waard te maken. We mogen hoop bieden aan vluchtelingen, 

aan mensen die zorg nodig hebben, aan kinderen in de knel, aan ieder 

die vast zit in armoede of moeilijke omstandigheden. We mogen recht 

doen aan iedereen die onderdrukt wordt. Wij geloven in delen. Kom in 

beweging, kom tot leven. Sta op! 

 

Mede namens de beide diaconieën, 

ds. Sophie Bloemert  
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OECUMENISCHE GESPREKSGROEP 

 

Ook dit jaar starten we weer met de Oecumenische Gespreksgroep. Na 

een leerzame, maar ook onderhoudende reeks bijeenkomsten, waarin 

we de ‘Brief van Paulus aan de Romeinen’ hebben gelezen en bespro-

ken, is het nu tijd voor de ‘Brieven van Paulus aan de Korintiërs’. 

De samenkomsten hebben het karakter van een praatgroep, waarin alle 

ruimte wordt geboden om op de Bijbelteksten te reageren en vragen te 

stellen over inhoud en context. Op deze manier hopen we bij elkaar het 

geloof en de verbondenheid te versterken. 

 

Paulus geeft in zijn levensvisie en theologie allerlei aanknopingspunten 

om voor eigen parochie of kerkelijke gemeente tot verdieping en verle-

vendiging van het geloof te komen. Bovendien geeft hij handvatten om 

in een duistere en woelige wereld staande te blijven en vol vertrouwen 

de toekomst tegemoet te gaan. 

 

Voor koffie en thee wordt gezorgd. 

De avonden zullen geleid worden door ondergetekende. 

 

Plaats: de Protestantse Kerk aan de Bagijnenstraat 

Tijd: 19:30-21:00 uur 

Data: 27/1; 10/2; 24/2; 9/3 en 23/3 

 

Met hartelijke groet, 

ds. Ton van Brussel  

 

Ingezonden 

 

 Activiteit op het AZC te Velp 

Op vrijdag 3 januari 2020 werd er door  Interkerkelijk Platform Kerk en 

Vluchteling Wijchen eo een vrolijke kindermiddag verzorgd voor de jon-

geren aldaar. 

 

Al eerder waren er kleurplaten uitgedeeld bij Stichting De Vrolijkheid 

die met enige informatie ingeleverd dienden te worden.  

Van deze informatie werd later gebruik gemaakt  De jongeren werden 

opgesplitst in drie leeftijdsgroepen, te weten: 4-6 jaar; 7-9 jaar en 10-

13 jaar.    

 

Zo stond er voor de groep van 10-13 jarigen voetbal en korfbal op het 

programma. Ondanks de vochtigheid buiten werd er begonnen met 

voetballen. De tijd die daarvoor gepland was bedroeg 15 minuten en 
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daarna stond er voor die ploeg 15 minuten korfbal. Een ander aantal 

van die groep zou beginnen met 15 minuten korfbal en daarna stond er 

gepland dat er gewisseld zou worden. De realiteit was dat er ruim 30 

minuten gevoetbald werd in verband met een mindere opkomst van die 

groep en omdat er veel vocht lag op de korfbalplaats. 

Daarna stond er voor deze groep knutselen gepland ( sneeuwvlokken 

en poppetjes van wc-rollen maken) en na de tweede pauze werd Twis-

ter, Limbo en bingo gespeeld. 

 

De 4-6 jarigen gingen sneeuwvlokjes maken boomvingerverven.                  

Na de pauze speelden ze de spelletjes spijkerpoepen, zakdoekje leggen 

en wc-rol gooien. En na de 2e pauze zaklopen en balletje over. 

Voor de 7-9 jarigen stond er een roverspel op het programma en daar-

na bal in het net gooien, wc-rol gooien, ringwerpen en hoelahoepen.   

Na de pauze speelden ze stand in de mand en  gingen ze zaklopen. Na 

de 2e pauze maakten ze sneeuwpoppen en pinguïns. 

In de 1e pauze was er limonade en wat snoep. In de tweede pauze was 

er chocomel, limonade en een stroopwafel. Er werd medewerking ver-

leend door een aantal jongeren van het Maas-Waalcollege. In verband 

met de privacy zijn er geen foto’s gemaakt. 

 

Deze activiteit was de laatste van het Interkerkelijk Platform Kerk en 

Vluchtelingen Wijchten e.o. Eind 2019 is dit Platform opgehe-

ven/gestopt. 

De Interkerkelijke Werkgroep Asielzoekers Grave (IWAG) had een dia-

conale samenwerking met dit Platform. De IWAG gaat nu op “eigen 

kracht” verder, hierin bijgestaan door de diaconie van de PKN Grave. 

 

Met vriendelijke groet,  

Jan Hoiting (een van de medewerkers van die middag) 

 

 
Informatie van en voor Grave 

 

Bloemengroet 

 

8 december Henk van Wijnbergen 

15 december Jan Hoiting 

22 december Theo Jetten 

25 december An van Haarlem 

29 december Iet Bal 
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Ledenadministratie 

 

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

 

Ingeschreven als vrienden van onze kerk: 

Dhr. en mevrouw P.J.T. Hendriks, Grave 

 

Nieuw ingekomen: 

06-12-2019 Mevrouw F.M. Titerloblobey, Grave 

 

Verhuisd binnen onze gemeente: 

14-01-2020 Dhr. en mevr. J. de Zwart, 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   

  

 Lief en leed 

2019. Vier begrafenissen, waarvan twee in mijn familiekring; best 

heftig. Maar ook dankbaarheid voor twee personen uit onze kerk die de 

dood van zeer dichtbij in de ogen zagen, Anneke v.d. Spek en Wim v.d. 

Bult. Fijn dat zij onder ons mochten blijven. 

Gezondheid is een groot goed. Menigeen onder ons ondervond aan den 

lijve dat we op dit punt nogal eens moeten inleveren.  

Gelukkig is er ook veel positiefs te melden. We zijn blij dat Fred en Loes 

Jasper ons gastparenteam zijn komen versterken. Bij positief denk ik 

ook aan de feestelijke openluchtdienst van de slotzondag, aan de ge-

zamenlijke Hemelvaartsdienst in Oss, de viering van de startzondag in 

Cuijk waar Sophie Bloemert voorging en daarna aanschoof bij de fees-

telijke maaltijd in De Herberg en de enthousiaste oogstdienst op 3 no-

vember.  

Cantate Deo verraste ons op 21 december met een formidabel concert 

waarbij we ook Henk Lieverdink weer in ons midden mochten zien. Ook 

de Kerstnachtdienst op de 24e, verzorgd door onze eigen mensen en 

ondersteund door een spontaan 'gelegenheidskoor' o.l.v. Theo Jetten, 

was een feest om mee te maken. Met een enthousiaste oecumenische 

vesper sloten we het jaar af. 

 

mailto:ramp.janny@gmail.com
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2020. Voor dit nieuwe jaar wens ik ieder van harte Gods zegen toe, 

dat u gezond mag blijven, veel liefde mag ontvangen, maar ook 

........... veel liefde mag doorgeven. 

 

Frank van Den Dool 

 

Informatie van en voor Cuijk 
 

PASTORAAT CUIJK 

 

Bloemengroet 

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

dienst naar:  

 

*zondag 1 december 2019, met een hartelijke groet  

naar mw. Hagenaar te Cuijk 

*zondag 8 december 2019, met een hartelijke groet en 

als dank voor haar inzet als contactpersoon naar  

mw. Schuurmans te Cuijk 

*zondag 22 december 2019, met een hartelijke groet en als dank voor 

zijn inzet voor onze gemeente naar dhr. Coljee te Cuijk 

*zondag 25 december 2019, met een hartelijke groet  

naar mw. Meere 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) 

 

Lief en leed 

Overleden                                                                                                                                          

Wij gedenken de heer Kees Homburg, geboren op 27 maart 1933, over-

leden op 30 november 2019. Hij woonde enige jaren in Cantheelen 6. 

Zijn nagedachtenis zij ons tot zegen.                                                                                                                           

 

mailto:adrianagrijs1952@gmail.com
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Contactpersoon                                                                                                                              

Mevrouw Ymie Schuurmans is gestopt als contactpersoon. Dit kerkelij-

ke, belangrijke werk heeft zij 8 jaren gedaan. Een woord van hartelijke 

dank, namens de Pastorale Raad, is dan ook op zijn plaats. Wij wensen 

Ymie verder alle goeds toe.                                                                                                         

Het is bijzonder fijn dat dit contactpersoonschap wat de “wijk” van Ymie 

betreft, wordt overgenomen door de heer Wouter Boekenstijn. Daar 

zijn we bijzonder gelukkig mee. We wensen Wouter veel sterkte en in-

spiratie toe voor deze onmisbare functie.   

    

Tenslotte                                                                                                                                         

U allemaal, zowel in Grave als in Cuijk, van harte Gods zegen toege-

wenst. Een heel goed en gezond 2020! En bovenal een jaar waarin bei-

de gemeentes meer en meer naar elkaar mogen toegroeien. Gemeen-

tes waar een sprankelende aantrekkingskracht vanuit gaat. 

 

“Ik wens U.”  

 

Ik wens U een jaar                                                                                                                            

Als een alfabet                                                                                                                              

Met alle letters van A tot Z                                                                                          

Van arbeid, blijheid en creativiteit                                                                                                     

Tot zegen, zon en zaligheid.                                                                                                                

Guido Gezelle (1830-1899) 

 

Met een hartelijke groet,                                                                                                 

Ds. David Stolk 

 

 

Bedankt! 

Heel hartelijk bedankt voor de mooie bloemen die ik ontvangen heb ter 

gelegenheid van mijn 85ste verjaardag. 

J. Coljee 

 

 

 

 

 

 

 

********************** 
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Agenda Grave -Cuijk 

 

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 

27 jan. 19.30 uur: Oecumenische gespreksgroep, Grave 

23 jan, 20.30 uur: Leeskring, Heggerank 106, Cuijk 

30 jan, 12.00 uur: Samen aan tafel, Grave 

 

Februari 2020 

10 febr. 19.30 uur: Oecumenische gespreksgroep, Grave 

24 febr. 19.30 uur: Oecumenische gespreksgroep, Grave 

27 febr. 12.00 uur: Samen aan tafel, Grave 

 

 

Verschijningsdata volgende edities 

 

Editie    Uiterste  Verschijnings- 

    Inleverdatum  datum 

 

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. 

 
 

 

 

 

 

mailto:redactie.pkngrave@gmail.com
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Leesrooster 

12 januari   Jesaja 42,1-7(9) 

Psalm 89,20-28 

(Handelingen 10,34-38) 

Matteüs 3,13-17 

 

19 januari   Jesaja 62,1-5 

Psalm 96 

(Romeinen 4,1-12) 

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

 

26 januari  Jesaja 49,1-7 

Psalm 139,1-12 

(1 Korintiërs 1,1-9) 

Matteüs 4,12-22 

 

2 febr  Sefanja  2,3; 3,9-13 

Psalm 37,1-11 

(1 Korintiërs 1,18-31) 

Matteüs 5,1-12 

 

9 febr  Jesaja 43,9-12 

Psalm 112 

(1 Korintiërs 2,1-5) 

Matteüs 5,13-16 

 

16 febr  Deuteronomium 30,15-20 

Psalm 119,9-16 

(1 Korintiërs 2,6-11) 

Matteüs 5,17-26 

 

23 febr  Exodus 22,20-2632 

Psalm 71,17-24 

(1 Korintiërs 3,16-23) 

Matteüs 5,33-48 

 

26 febr  Joël 2,12-19 

Psalm 57 

2 Korintiërs 5,20-6,10 

Matteüs 6,1-6.16-21 
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