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Kerkdiensten Cuijk 
 
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  : Mw. Ds. P.K.A. Akerboom, Nijmegen 
Collecte  : Leo en Jill Baan 
Organist  : Mw. D. Romeijn 
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 
 
17-03-2020  : Oecumenische 40-dagentijd Vesper 
Voorganger  : Pastor Th. Lamers 
Locatie  : Martinuskerk 
Aanvang  : 19.00 uur 
 
22-03-2020  : Mw. Ds. A.C. Claessens, Horst 
Collecte  : Cordaid 
Organist  : Dhr. H. Stoffers 
Autovervoer  : Dhr. T. van Beelen, tel.: 316923 
 
24-03-2020  : Oecumenische 40-dagentijd Vesper 
Voorganger  : Pastor Th. Lamers 
Locatie  : Martinuskerk 
Aanvang  : 19.00 uur 
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29-03-2020  : Mw. Ds. L.C. Manuputty, Groesbeek 
Collecte  : Solidaridad  
Organist  : Dhr. K. de Wee 
Autovervoer  : Dhr. E. Ririmasse, tel.: 315716 
 
31-03-2020  : Oecumenische 40-dagentijd Vesper 
Voorganger  : Pastor Th. Lamers 
Locatie  : Martinuskerk 
Aanvang  : 19.00 uur 
 
05-04-2020  : Mw. Ds. S. Bloemert, Heerlen 
Bijzonderheid : Palmzondag 
Collecte  : De Herberg, Oosterbeek 
Organist  : Mw. D. Romeijn 
Autovervoer  : Dhr. T. van Beelen, tel.: 316923 
 
07-04-2020  : Oecumenische 40-dagentijd Vesper 
Voorganger  : Pastor Th. Lamers 
Locatie  : Martinuskerk 
Aanvang  : 19.00 uur 
 
09-04-2020  : Ds. D. Stolk, Nijmegen 
Bijzonderheid : Witte Donderdag, Heilig Avondmaal 
Aanvang  : 20.00 uur 
Organist  : Mw. D. Romeijn 
Autovervoer  : Dhr. E. Ririmasse, tel.: 315716 
 
10-04-2020  : Ds. D. Stolk, Nijmegen 
Bijzonderheid : Goede vrijdag 
Aanvang  : 20.00 uur 
Organist  : Mw. D. Romeijn 
Autovervoer  : Dhr. T. van Beelen, tel.: 316923 
 
11-04-2020  : Ds. D. Stolk, Nijmegen 
Bijzonderheid : Paaswake 
Aanvang  : 22.00 uur 
Organist  : Mw. D. Romeijn 
Autovervoer  : Dhr. E. Ririmasse, tel.: 315716 
 
12-04-2020  : Ds. D. Stolk, Nijmegen 
Bijzonderheid : Pasen 
Collecte  : Stichting Mensenkinderen 
Organist  : Mw. D. Romeijn 
Autovervoer  : Dhr. T. van Beelen, tel.: 316923 
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19-04-2020  : Ds. G. Boer, Rhenen 
Locatie  : Bagijnenstraat 1, Grave 
Collecte  : Stichting Ikusasa  
Organist  : Dhr. P. van der Woude 
Autovervoer  : Dhr. E. Ririmasse, tel.: 315716 
 
26-04-2020  : Mw. Ds. L.C. Manuputty, Groesbeek 
Collecte  : IWAG  
Organist  : Mw. D. Romeijn 
Autovervoer  : Dhr. E. Ririmasse, tel.: 315716 
 
03-05-2020  : Ds. D. Stolk, Nijmegen 
Collecte  : Vrienden Castella en De Schittering 
Organist  : Mw. D. Romeijn 
Autovervoer  : Dhr. T. van Beelen, tel.: 316923 
 
 
 
 
 
Eerste zondag van de maand is er koffiedrinken na de dienst in de  
Herberg. 
 
Alle kerkdiensten beginnen om 10.00 uur 
tenzij anders is vermeld. 
Voor degene die samen willen rijden naar 
de dienst in Grave: 
verzamelen op de Markt om 09.30 uur
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Kerkdiensten Grave 
 

 
01-03-2020  : Ds. D. Stolk, Nijmegen 
Locatie  : Grotestraat 102, Cuijk 
Collecte  : Kerk in Aktie “Sta Op”  
Organist  : Mw. D. Romeijn 
 
08-03-2020  : Ds. A.C. van Brussel, Son 
Collecte  : Leo en Jill Baan 
Organist  : Dhr. H. Vromans 
 
15-03-2020  : Ds. M.J. Luijk, Molenhoek 
Collecte  : De Hezenberg 
Organist  : Dhr. P. van der Woude 
 
22-03-2020  : Mw. Ds. A. Rebel, Nuenen 
Collecte                   : Cordaid 
Organist                  : Mw. G. Westervelt 
 
29-03-2020            : Ds. P. Simons, Kleef 
Collecte                   : Solidaridad 
Organist                  : Mw. M. de Heer 
 
05-04-2020  : Mw. Ds. S. Bloemert, Heerlen 
Bijzonderheid : Palmzondag 
Locatie  : Grotestraat 102, Cuijk 
Collecte  : De Herberg, Oosterbeek 
Organist  : Mw. D. Romeijn 
 
09-04-2020  : Ds. D. de Jong, Oss 
Bijzonderheid : Witte Donderdag, Heilig Avondmaal 
Aanvang  : 19.30 uur 
Organist  : Dhr. K. de Wee 
 
10-04-2020  : Ds. D. de Jong, Oss 
Bijzonderheid : Goede Vrijdag 
   mmv Cantate Deo 
Aanvang  : 19.30 uur 
Organist  : Dhr. K. de Wee 
 
 
 
 



6 
 

12-04-2020  : Ds. D. de Jong, Oss 
Bijzonderheid : 1e Paasdag 
met muzikale medewerking van dhr. Hans van Heerd 
Collecte  : Stichting Mensenkinderen 
Organist  : Dhr. K. de Wee 
 
19-04-2020  : Ds. G. Boer, Rhenen 
Collecte                   : Stichting Ikusasa 
Organist                  : Dhr. P. vd Woude 
 
26-04-2020            : Ds. W. de Koeijer, Heerewaarden 
Collecte                   : IWAG 
Organist                  : Mw. G. Westervelt 
 
03-05-2020  : Ds. D. Stolk, Nijmegen 
Locatie  : Grotestraat 102, Cuijk 
Collecte  : Vrienden Castella de De Schittering 
Organist  : Mw. D. Romeijn 
 
10-05-2020  : Mw. Ds. I. Lodewijk, Arnhem 
Collecte  : Leger des Heils 
Organist  : Mw. M. de Heer 
 
     
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.
 
 

 
 
 
 
 
 

 

6666666666666
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Voorwoord 

Een kritische toonzetting op weg naar Pasen. 

Een bijzonder en veelzeggend gedicht van Jan Willem Schulte Nordholt 
(1920-1995). Schulte Nordholt was jarenlang hoogleraar Amerikaanse 
Geschiedenis (U.S.A.) aan de universiteit van Leiden. Maar hij was ook 
een zeer verdienstelijk dichter en schrijver. Hij heeft destijds een zeer 
belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het Liedboek 
voor de Kerken. Ook in het nieuwe, huidige liedboek kun je zijn naam 
tegenkomen. Als historicus had hij respect voor het verleden, maar 
wetenschappelijk keek hij ook zeer kritisch naar de christelijke traditie 
en geloofsleer. En terecht zeg ik erbij.  

Het gedicht bevat, als je het goed leest, eigenlijk twee gedeelten. Het 
eerste is herkenbaar, gaat uit van de bekende traditionele geloofsleer 
van het christendom; het tweede gedeelte is kritisch, is de vraag van 
de moderne, mondige mens, die kritisch nadenkt en zich niet alles laat 
wijs maken. De christelijke geloofsleer is over vele wissels heengegaan, 
met veel strijd op concilies en dergelijke. Ook zijn er veel Griekse filo-
sofische visies ingeslopen en in opgenomen.                                                 
Nu het gedicht. Het heet: “een joodse man van het jaar nul.” 

Een joodse man van het jaar nul,                                                                
die amper drieëndertig jaren,                                                                      
gestorven is voor onze schuld                                                                      
toen wij nog Batavieren waren. 

Ja, sterker nog, die eenmaal dood                                                               
en in een diepe rots geborgen                                                                     
zou zijn verrezen, levensgroot                                                                     
met lijf en ziel een voorjaarsmorgen. 

Die was gezien, gehoord, betast,                                                                 
en toen ten hemel opgevaren                                                                      
waar Hij regeert in eeuwigheid. 

Die eens ons als een dief verrast                                                                 
wie weet na hoeveel duizend jaren,                                                             
wie weet vannacht. Hij kent de tijd. 

(tot zover, zeer bekende, christelijke geloofsuitspraken; maar dan het 
vervolg)  
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Wat is dat voor verhaal, die joodse man,                                                      
miraculeus geboren uit een maagd,                                                             
die onze schulden op zijn schouders draagt                                                  
als balken van een kruis, alsof dat kan?  

En dan, waarom? dat impliceert een god                                                      
die eerst ons schept en daarna ons verwijt                                                   
dat wij maar mensen zijn, en met de dood                                                   
ons straft, en dan weer niet, en dan ons lot                                                  
en alles wat de arme wereld lijdt                                                                 
laadt op de rug van een verdoemde jood. 

Over dit alles is veel te zeggen; maar men kan er in ieder geval over 
nadenken. Er is sprake van de joodse man Jezus. Het feit dat Jezus van 
Nazareth de wereldgeschiedenis is ingegaan als Messias, heeft Hij te 
danken aan een kleine groep joodse volgelingen, later aangevuld en 
overschaduwd door groeiende groepen niet-joden en in een lang proces 
werd Jezus meer en meer van zijn joodse wortels afgesneden.                       
In de Stille, of Goede week, gaat het niet alleen om lijden en sterven 
van Jezus. Zoveel anderen hebben geleden en zijn gestorven in hun 
keuze bij het zoeken naar vrede en maar gerechtigheid.                                
Het is goed om het lijden van Jezus te verbinden met zijn leven. Zijn 
leven als joodse man en zijn zoeken vanuit die traditie, naar gerechtig-
heid. Jezus is voor ons een joodse man, die ons uitdaagt om een weg 
te gaan naar en met God, de God van Israël, en de God van de vol-
keren. 

Een zinvolle 40-dagentijd toegewenst u allen, en straks een gezegend 
Paasfeest.                            

Ds. David Stolk 

 
SAMEN voorjaar 2020 

7 x huiskamerberaad 
 
Onlangs ruimde ik oude tijdschriften op. Zo kwam ik een verhaal tegen 
uit 2015 over de - toen nog jonge - samenwerking tussen Cuijk en Gra-
ve onder de kop ´goede buren´. Best aardig om nu de reacties van 
Jenneke van Dongen en Fineke Wijnhoven, die toen als scriba´s werden 
geïnterviewd, te lezen.  
Zo werd verteld dat in januari 2014 is gestart met gezamenlijke kerk-
diensten, toen nog alleen op de eerste zondag van de maand. Het arti-
kel eindigt met een citaat van Fineke: ´Met Grave hebben we echt 
´verkering´. Overigens is de trouwdatum nog niet vastgesteld.¨ 
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In 2019 hebben de beide kerkenraden besloten om daadwerkelijk en 
concreet toe te werken naar één gemeente Grave-Cuijk - met één ker-
kenraad en één financiële huishouding. Met andere woorden: de trouw-
datum komt nu echt in zicht. Want op deze manier kan het protestant-
se kerkelijk leven in dit deel van Noord-Brabant het beste voortgang 
vinden, zo is de overtuiging.  
Fuseren gaat nooit vanzelf; niet bij bedrijven, overheden, organisaties 
of banken. Evenmin in kerkelijke gemeenten. Veranderen gaat immers 
niet vanzelf; er zijn verschillen in werkwijze en cultuur waarmee je 
moet leren omgaan, het vraagt een zekere nieuwsgierigheid om elkaar 
te leren kennen en bereidheid om naar elkaar toe te groeien. Zoals be-
kend, ben ik gevraagd om dit proces van samengaan te begeleiden. Het 
streven is om in 2020 te komen tot die ene gemeente. Daarna begint 
het natuurlijk pas echt: met elkaar de nieuwe gemeente vormgeven en 
samen zoeken naar het beste voor de toekomst.  
De kerkenraden als geheel, maar ook de diakenen en kerkrentmeesters 
zoeken elkaar al met enige regelmaat op; er komen afspraken om de 
mensen die in Grave en Cuijk bezig zijn met liturgie en pastoraat met 
elkaar en elkaars werkwijze te laten kennismaken. Zo krijgt de toena-
dering langzamerhand meer vorm en inhoud.  
 
U bent als gemeente in het verleden regelmatig bijgepraat over dit pro-
ces. Dit voorjaar (begin maart en begin april) is een goed moment om 
met elkaar van gedachten te wisselen over de nieuwe situatie die eraan 
komt. Na rijp beraad is er (anders dan in het vorige kerkblad werd ge-
noemd) voor gekozen om op een doordeweekse dag in kleine kring, 
rond de huiskamertafel, hierover samen te praten.  
In beide gemeenten zijn gastadressen gevonden voor ontmoetingen op 
een morgen, middag of avond. Nu alvast hartelijk dank voor de gast-
vrijheid!  
De kerkenraden hopen van harte, dat u als gemeenteleden, hetzij in uw 
eigen omgeving, hetzij bij de buren of halverwege in Gassel, wilt aan-
schuiven om uw bijdrage te geven met suggesties, vragen enz. Bij alle 
ontmoetingen zal ik het gesprek begeleiden.  
In de - apart bij dit kerkblad gevoegde - uitnodiging leest u de exacte 
locaties en tijden. Aan u de keuze waar u wilt aanschuiven. Per mail (of 
telefoon) kunt u zich aanmelden bij de gastadressen. Lukt het niet om 
erbij te zijn, maar wilt u toch wat laten weten, dan kan dat digitaal naar 
mijn mailadres. 
Op 20 april a.s., tijdens de eerstvolgende gezamenlijke kerkenraads-
vergadering, zal het verslag, dat ik van deze gesprekken zal maken, 
worden besproken met het oog op de plannen voor de ene, nieuwe ge-
meente.  
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We hopen van harte dat u mee wilt doen; uw stem doet er immers toe. 
We hebben elkaar nodig ook in dit verband. U bent van harte welkom! 
Graag tot ziens, mede namens de beide kerkenraden, 
ds. Sophie Bloemert  
interim-predikant  
 
ETOS 
ook voor ons  
 
Daarnet googlede ik even op de naam van deze drogisterijketen in 
combinatie met de plaatsnamen Cuijk en Grave. Onder andere in Wij-
chen, Boxmeer en Cuijk is zo´n winkel; in Grave zijn weer andere win-
kels voor dit soort artikelen te vinden. Waarom ik dit uitzocht? Omdat 
ik sinds kort iets heb met juist deze drogist. Etos is een eeuw geleden 
opgericht als kruidenierswinkel voor personeel van Philips in Eindhoven. 
Daarna groeide het bedrijf uit tot een landelijke keten van winkels voor 
drogisterij-artikelen. De naam van het bedrijf is samengesteld uit de 
beginletters van de woorden: Eendracht, Toewijding, Overleg en Sa-
menwerking. Dat wist ik niet; u misschien?  
Hoe dan ook: een naam als een programma. Die ik ook goed vind pas-
sen bij kerkelijke gemeenten die met elkaar op weg zijn naar iets 
nieuws, zoals Grave en Cuijk: samen werken aan eendracht met toe-
wijding en overleg. Met als codenaam: Etos. Ik schreef deze vier woor-
den ter inspiratie op het whiteboard in mijn Graafse werkkamer. En nu 
deel ik ze graag met u.  
 
Bij de viering van 5 april a.s. 
Palmzondag 
 
De eerste zondag van april is dit jaar het feest van Palmpasen, het be-
gin van de Stille Week, die uitloopt op het Paasfeest. Voor mij altijd de 
belangrijkste week van het kerkelijk jaar. Wat je noemt ´het hoogfeest 
van de christelijke kerk´. In Cuijk zullen we samen deze dienst met 
twee gezichten kunnen beleven.  
¨Heden Hosanna, morgen kruisigt Hem.¨ Zo klinkt het in het evangelie 
van deze zondag. Die dubbelheid van een lach en een traan kunnen we 
zichtbaar maken met kerkelijke kleuren: rood past bij de feestelijke 
intocht van Jezus, op een ezel, in Jeruzalem; paars is de kleur van pas-
sie, van lijden; het kruis komt nu echt dichtbij. Sommigen zullen zich  
de feestelijke palmpaasstokken met de kinderen herinneren. Dat doen 
we dit jaar niet. Toch: ook zonder stokken en buxustakjes kunnen we 
Palmzondag vieren. Want we zullen lezen uit Exodus 11 en Lucas 19; 
daarbij zijn vele passende liederen in het liedboek te vinden. Ik ver-
heug mij erop u en jullie te ontmoeten.  
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En dan nog iets  
goed om te weten  
 
Naast de 16 uren (twee dagen) die ik wekelijks voor Cuijk en Grave 
werk, heb ik sinds kort een vaste opdracht bij de landelijke kerk op het 
dienstencentrum in Utrecht. Want sinds 1 februari ben ik projectleider 
om recent genomen synodebesluiten te helpen uitvoeren. Dit is een 
vervolg op de vorig jaar uitgevoerde evaluatie van 20 jaar kerkelijk 
beleid rond seksueel misbruik in onze kerk. Eén van de resultaten van 
die evaluatie is, dat blijvende aandacht voor een sociaal veilig klimaat 
ook in onze gemeenten nodig is en om nieuwe afspraken vraagt. Daar-
aan ga ik samen met anderen werken, ook ten dienste van gemeenten. 
Geen vrolijk onderwerp, maar wel actueel en relevant. 
De combinatie van deze beide taken heeft als gevolg dat ik op wisse-
lende weekdagen mijn werk voor Grave en Cuijk zal doen, omdat ik 
vooral op dinsdag in Utrecht word verwacht. Ik zal proberen afspraken 
in de regio vooral op woensdag en donderdag te maken. En het komt 
goed uit voor de Graafse kerkenraadsvergaderingen op woensdagmid-
dag.  
Natuurlijk staan telefoon, app en mail wel de hele week open en zal ik 
proberen zo snel mogelijk te reageren. Maar het kan soms een dagje 
duren.  
 
ds. Sophie Bloemert  
   

Toelichting bij de Collectes 
 
 
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! En biedt hoop en doe 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 o.a. met 
de volgende projecten bezig:   

-een kleuterschool draaiende houden. Behalve goed onderwijs krijgen 
de 100 kinderen elke dag een maaltijd.   
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-gevangenen bezoeken. Ook  wordt er wekelijks bijbelstudie gegeven 
en worden er bijbels uitgedeeld.  

-hulp verlenen aan de vele weeskinderen tengevolge van aids en HIV. –
jongeren les geven over seksualiteit, relaties en huwelijk. 

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. 

 
22 MAART CORDAID  
Cordaid Mensen in Nood zet zich al jaren in voor de meest kwetsbare 
mensen, overal ter wereld. Ze werken in landen als Haïti, Kenia, Ethio-
pië, India en Bangladesh. Daar bereiden ze de bewoners voor op ram-
pen zoals droogtes, overstromingen en conflicten. De jarenlange erva-
ring in het verlenen van noodhulp heeft hen geleerd dat goed voorbe-
reid zijn op een ramp, de impact van een volgende ramp verkleint. 
 
29 MAART SOLIDARIDAD 
Solidaridad helpt handel eerlijk te maken. Boeren en arbeiders in ont-
wikkelingslanden worden zo in staat gesteld hun eigen inkomsten te 
verdienen. Een inkomen waarmee ze eten kunnen kopen en waardoor 
hun kinderen naar school kunnen o.a. Max Havelaar koffie en Oké-fruit 
zijn bekende initiatieven van Solidaridad. 

5 APRIL PALMZONDAG DE HERBERG OOSTERBEEK 
De Herberg in Oosterbeek biedt tijdelijk onderdak en deskundige pasto-
rale begeleiding aan mensen die psychisch of lichamelijk moe zijn. Men 
heeft behoefte aan rust en deskundige begeleiding vanwege een diep-
ingrijpende gebeurtenis. Dan kan een verblijf in de Herberg van grote 
betekenis voor iemand zijn. 
 
9 APRIL WITTE DONDERDAG (geen collecte) 
 
10 APRIL GOEDE VRIJDAG (geen collecte) 
 
12 APRIL PASEN STICHTING MENSENKINDEREN 
Mensenkinderen helpt kinderen, gezinnen, gehandicapten en bejaarden 
in Albanië, Armenië, Bulgarije en Moldavië voor wie niemand anders 
zorgt. Ze werken uitsluitend via kerken en lokale organisaties. 
De projecten zijn concreet uitvoerbaar en bieden directe hulp in het 
land zelf. Mensenkinderen koopt de goederen in het land zelf. Dit is 
veel efficiënter en het stimuleert ook de lokale economie.  
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19 APRIL STICHTING IKUSASA  
Stichting Ikusasa ( “toekomst” in Zulu) zet zich in om kansarme kin-
deren in Johannesburg en Soweto ondersteuning te bieden bij hun 
schoolopleiding, waardoor ze een beter toekomstperspectief hebben. 
Dit doet de stichting door sponsors in Nederland te koppelen aan een 
kind in Zuid-Afrika. Deze sponsor betaalt € 125,00 per jaar en hiervoor 
krijgt het sponsorkind een schooluniform en leermiddelen.  
De diaconie steunt structureel de stichting door tweemaal per jaar te 
collecteren. 
Naast de collectes is er achterin de kerk in Grave het ”Ikusasabusje” 
hier kunt u het hele jaar geld doneren aan dit mooie project. 
 
26 APRIL 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. De stichting bevordert ont-
wikkelingsmogelijkheden van uithuisgeplaatste kinderen door zich in te 
zetten voor opvang in  gezinshuizen. 
 
 
 
 

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 
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Ingezonden 
Beste vrienden van de Casey Troy Foundation, 
  
Vanuit Kameroen hebben we een acute vraag gekregen 
om een klein meisje te helpen. Haar moeder is naar het 
Casey’s Home gekomen omdat ze teneinde raad is. Het 
betreft Geneviefer, een kindje dat zonder anus is geboren 
en dit geeft enorme problemen.  
Haar moeder is met haar kinderen gevlucht vanuit de 
omgeving van Ikiliwindi door de burgeroorlog en zo in 
Bomono terecht gekomen. 
Door de medewerkers van ons centrum is ze naar het 
ziekenhuis gebracht en daar is een offerte opgesteld voor de eerste 
operatie, het aanleggen van een stoma. De kosten zijn 2100 euro. 
Ook langs deze weg (we hebben al een oproep op FACEBOOK gedaan) 
vragen we u om hulp.  
Mocht u Geneviefer  willen en kunnen helpen….uw financiële bijdrage is 
heel welkom op NL51 RABO 0131 3245 27 t.n.v. Stichting gehandicapte 
Kinderen Kameroen. 
  
Namens het bestuur, 
Caroline Visser, secretaris 

 
 

 
 

 
 
Het Nederlands Bijbelgenootschap brengt de Bijbel dichtbij 
 
Wat is het eerste boek dat je ‘s morgens opendoet? De kans is groot 
dat het antwoord op die vraag luidt: de Bijbel. Wellicht pak je al een 
bijbel (in boekvorm of digitaal) bij je ontbijt. De Bijbel is een prima 
start. Niet alleen van de dag, maar ook van een kerkdienst, vergade-
ring, een maaltijd, een nieuw seizoen. 
 
Anno 2020 is de Bijbel nog steeds een boek dat 
ertoe doet: er wordt over gediscussieerd, men-
sen halen er inspiratie uit, worden erdoor ge-
troost of – en dat komt ook voor – ergeren zich 
eraan. Sommigen omschrijven de Bijbel als 
´verrassend actueel´, voor anderen is het meer 
een monument. 
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Vertalen en verspreiden  
Al meer dan 200 jaar zet het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) zich 
in voor het vertalen en verspreiden van de Bijbel wereldwijd. De NBG-
vertaling uit 1951 was lange tijd in veel protestantse kerken dé stan-
daardvertaling. De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) uit 2004 wordt inmid-
dels in zeer veel kerken gelezen en gewaardeerd. Ook de Bijbel in Ge-
wone Taal is niet meer weg te denken en wordt gelezen door jong en 
oud. 
  
Van Grieks en Hebreeuws naar gewone taal 
Bij het NBG staat bij het vertaalwerk de kwaliteit voorop. Brontekst-
kenners vertalen de Bijbel vanuit de oorspronkelijke Griekse en He-
breeuwse teksten. Samen met neerlandici en vertaalwetenschappers 
zorgen ze zo voor betrouwbare én leesbare vertalingen.  
 
Buitenland 
In Nederland hebben we het voorrecht dat we kunnen kiezen uit diver-
se bijbelvertalingen. Maar veel christenen in deze wereld hebben geen 
complete bijbel in hun eigen taal. Zij moeten zich behelpen met een 
gedeelte (bijvoorbeeld één evangelie) of een Bijbel in een taal die de 
hunne niet is. En ook als er wél een bijbel in de moedertaal bestaat, 
kunnen velen toch niet over een eigen bijbel beschikken, simpelweg 
omdat hij te duur is.  
De Bijbel dichtbij  
Het Nederlands Bijbelgenootschap wil de Bijbel dichtbij brengen, in Ne-
derland en wereldwijd. Door betrouwbare vertalingen en betaalbare 
bijbels, maar ook met materialen en activiteiten waardoor mensen be-
trokken raken bij de Bijbel. Voor kinderen ontwikkelde het NBG bij-
voorbeeld de kinderdienstmethode Bijbel Basics en op debijbel.nl vind 
je een schat aan informatie in woord en beeld over de Bijbel. 
 
Steun 
Het Bijbelgenootschap kan zijn werk in binnen- en buitenland doen 
dankzij de leden en donateurs die het bijbelwerk van het NBG steunen. 
Ook u kunt het Bijbelgenootschap steunen en zo de Bijbel dichtbij 
brengen! 
 
Kijk voor meer informatie over (het werk van) het NBG op 
www.bijbelgenootschap.nl 
 
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap  
Contactpersoon: Joop Nohl 
Link: https://www.bijbelgenootschap.nl/steun-het-bijbelwerk/ 
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Uitnodiging 

Cantate Deo nodigt u uit!  
Een paar keer per jaar 
verleent Cantate Deo 
medewerking aan de 
eredienst. Vaak is dat 
met speciale diensten, 
zoals de slotzondag of 
Pasen. Dit jaar zingt Can-
tate Deo tijdens de dienst 
op 10 april, Goede Vrij-
dag. Een bijzondere dag 
in de kerkelijke kalender, 
een bijzondere dienst ook om aan mee te mogen werken. De muziek-
commissie en de dirigente van het koor hebben  drie prachtige liederen 
uitgezocht, die het koor zal zingen. Word je normaal gesproken al ge-
raakt door de woorden of de melodie van een lied, bij de liederen, die 
op Goede Vrijdag gezongen worden, geldt dat nog iets meer.  
Zingen over het lijden en sterven van Jezus maakt dat de boodschap 
van Goede Vrijdag nog duidelijker overkomt. Het lied ‘Via Dolorosa’  
bezingt de weg, die Jezus moet gaan, de weg van het lijden. ‘He suf-
fered for you, He suffered for me’ vertelt over het ongelooflijke feit dat 
Jezus voor ons zijn lijdensweg ging en in het lied ‘Lenten Meditation’ zit 
een schuldbelijdenis, een verootmoediging. In de regel wordt de kerk-
dienst op Goede Vrijdag niet druk bezocht. Wij hopen dat het dit jaar 
anders is. Niet alleen omdat het koor zingt, maar ook omdat we met 
ds. De Jong uit Oss samen drie diensten mogen beleven: Witte Donder-
dag, Goede Vrijdag en Pasen. 
Hele andere liederen zal Cantate Deo tijdens het koffieconcert op 26 
april ten gehore gaan brengen. Rond een uur of twaalf, na de kerk-
dienst en de koffie, zal er een mix van geestelijke en wereldlijke lie-
deren te horen zijn in de Bagijnenkerk. Afgewisseld met twee optredens 
van een gitarist en panfluitist, belooft dit concert een uur muzikaal ge-
nieten te worden.  
 
Hopelijk tot ziens op Goede Vrijdag, 10 april om 19.30 uur of zondag 
26 april, 12.00 uur! 
Cantate Deo 
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Fondsenwerving 
 

Elders in dit Gemeenteleven kunt u lezen over het groot onderhoud van 
de Graafse kerk en de geldwervingsacties, die in het leven geroepen 
worden om het een en ander te kunnen financieren. Zo zijn we in fe-
bruari gestart met een derde collecte. Om geen verwarring te creëren 
met de diaconie collecte, die tijdens de dienst gehouden wordt, gebrui-
ken we voor deze derde collecte een ouderwetse collectezak met een 
lange steel. De uitgangscollecte blijft een standaardcollecte voor het 
college van kerkrentmeesters. Die is dus voor de normale, lopende kos-
ten, terwijl de opbrengst van de collecte met de lange stok alleen be-
stemd is voor het groot onderhoud van kerk en orgel. 
 
Een tweede actie, die we binnenkort gaan organiseren is een lunch in 
de kerk. Op 19 april kunt u, aansluitend aan het koffiedrinken na afloop 
van de dienst, genieten van een heerlijke lunch. Verse soep, lekkere 
broodjes en hartige taarten staan dan voor u klaar in de kerk. De lunch 
is inclusief koffie of thee. Wilt u een ander drankje erbij gebruiken, dan 
kan dat tegen de eenheidsprijs van €2,00 per consumptie. Voor de 
lunch betaalt u € 15,00 per persoon, maar een extra donatie is altijd 
welkom! 
Inschrijving voor de lunch is verplicht, zodat wij precies weten hoeveel 
tafels we moeten dekken. U kunt zich tot en met 15 april inschrijven 
door een mail of een app te sturen naar: 
jennekevandongen@outlook.com of 
06-14062391 
 
In de Graafse kerk hangt ook een 
lijst, waarop u zich kunt aanmelden.  
 
Wees er snel bij, want het maximum 
aantal deelnemers is 50! 
 
De fondsenwervingscommissie  
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40 dagentijd 
Woensdag 26 februari begint de Veertigdagentijd. In de Veertigdagen-
tijd leven we toe naar Pasen. Jezus riep 'Sta op!' tegen zieken en men-
sen die lijden onder onrecht. Hij riep zelfs doden tot leven. En gaf zelf 
zijn leven voor ons als ultieme daad van liefde. Niet het duister maar 
de liefde overwon. Jezus geeft ons nieuwe hoop. We mogen iedere dag 
weer opstaan uit alles wat ons neerdrukt, alles wat ons somber maakt. 
 

 
 
 
De veertigdagentijdkalender 2020 daagt u uit 
tot bezinning in de 40 dagen op weg naar Pa-
sen. ´Sta op´ is de rode draad door alle da-
gen. De kalender biedt tevens nieuwe vormen 
om invulling te geven aan de vastentijd, bij-
voorbeeld door te minderen met  snoep, so-
ciale media of vlees.  
 
 
 
 
 

 
Om dit meer zichtbaar en voelbaar te maken zult u op de eerste zondag 
van de Veertigdagentijd, zondag 1 maart, tijdens de gezamenlijke 
dienst in Cuijk, een spaardoosje en de veertigdagentijd kalender krij-
gen. De veertigdagenkalender geeft handvatten om na te denken en 
biedt ideeën om het spaardoosje te vullen.  
De spaardoosjes kunt op Eerste Paasdag, gevuld en wel, meenemen 
naar de kerk. Bent u er 1 maart niet, dan kunt u op 8 maart natuurlijk 
ook nog een doosje en kalender meenemen. 
 
Samen met u willen we sparen voor het Project ‘Onderwijs geeft kans-
arme kinderen toekomst’  
Dit is een project van Kerk in Actie. 
Zij schrijven hierover: 

In India worden duizenden Dalit-kinderen gediscrimi-
neerd en buitengesloten omdat ze niet bij een kaste ho-
ren. Samen met lokale partnerorganisaties wil Kerk in 
Actie deze kinderen helpen om uit de cirkel van armoe-
de te komen en niet meer buitengesloten te worden. Ze 
zijn voor en na schooltijd welkom in een Bala Bata, een 
speciale dorpsschool. Daar krijgen ze huiswerkbegelei-
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ding en muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze 
meer zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolpresta-
ties. Ook wordt er gekeken naar de thuissituatie van de 
kinderen. Door deze liefde en aandacht ontdekken kin-
deren dat ze de moeite waard zijn.  
 

Doet u mee? 
Namens de diaconie van Cuijk en Grave, 
Desirée van Es en Gerrie Dijkink 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40-dagenretraite 
 

Retraite ‘Verlangend naar Leven’: een antwoord op ‘Voltooid 
Leven’?! 
 
Vanaf 26 februari start retraiteprogramma ‘Verlangend naar Leven’. 
Annet Hogenbirk (zingevingspionier/predikant) begeleidt dit vanuit haar 
praktijk Zin in mijn Leven. Het is geschikt voor iedereen die op een ver-
frissende manier inspiratie wil opdoen in de 40-dagentijd (de tijd naar 
Pasen toe) en meer rust en inspiratie in haar of zijn leven wil. Je krijgt 
(meer) aandacht voor waar die voor jou te vinden is en het lukt je 
steeds beter er ook voor open te staan en ze te ontvangen. Daarbij is 
er ook aandacht voor schaduwzijden die ook bij ons bestaan horen en 
hun eigen plek hebben. Liefdevol bezig zijn met onze eigen verhalen en 
Bijbelverhalen geeft ruimte voor Leven met een hoofdletter: het be-
staan krijgt meer glans! 
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Annet schrijft zelf het me-
ditatiemateriaal waarmee 
je beeldend met Bijbeltek-
sten aan de slag gaat en je 
uitgenodigd wordt jezelf te 
verkennen en te zijn.  
 
 
 
Naast korte Bijbelgedeelten in twee heel verschillende vertalingen en 
verhelderende opmerkingen hierbij krijg je vragen die je liefdevol bij 
jezelf brengen. Verder kun je genieten van rakende gedichten, verstil-
lende foto’s en links naar boeiende filmpjes/muziek/achter-gronden 
internet.  
Iedereen die een internetverbinding heeft kan meedoen en zich op het 
meditatiemateriaal abonneren. En dit kun je – als je dat wilt – uitbrei-
den met wat bij je past: een startwandeling in de Hatertse Vennen (29-
2); persoonlijke begeleiding via e-mail met mogelijkheid tot gesprek of 
met deelname aan de wekelijkse inspiratiegroep in Nijmegen (5x vanaf 
7-3). Er is nog één plaats vrij! 
 
 
Je kunt gratis een proefaflevering van het meditatiemateriaal aanvra-
gen. Meer informatie en ervaringen van anderen vind je hier: 
www.zininmijnleven.nl/inspiratie/retraite.  
 
Heb je vragen? Neem dan contact met Annet op per mail via in-
fo@zininmijnleven.nl of telefonisch via 06-49644408. 
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Adopteer een orgelpijp 

De commissie fondsenwerving in Grave 
zit niet stil. Elders in dit blad kunt u lezen 
over de derde collecte, die ingevoerd is 
en over de lunch die binnenkort georgani-
seerd wordt. Een derde actie, die we star-
ten is volledig gericht op de restauratie 
van het monumentale Titsorgel. 
 
De oorsprong van het orgel ligt in de 18e 
eeuw. Destijds kerkten de protestanten 
nog in de Elisabethkerk. Tijdens het beleg 
van Grave door de Fransen in 1794 werd 
het orgel zwaar beschadigd. Het deerlijk 
gehavende orgel werd toch nog waarde-
vol genoeg bevonden om rond 1800 overgebracht te worden naar de 
Bagijnenkerk, de kerk, die de protestanten na de scheiding van kerk en 
staat toegewezen hadden gekregen. In 1806 bouwde orgelbouwer Tits 
op en met de restanten van het gehavende orgel het orgel, zoals we 
dat heden ten dage kennen. Sinds 1806 heeft het orgel een paar keer 
een restauratie ondergaan. De laatste grote restauratie vond plaats in 
1974. Het orgel was destijds praktisch onbespeelbaar en had dringend 
een restauratie nodig. Een kleine vijftig jaar later ontkomen we er niet 
aan om opnieuw een grondig en groot onderhoud aan het orgel te ple-
gen. De kosten hiervoor bedragen € 60.000,--. Hiervan wordt een deel 
gesubsidieerd door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Via fondsen 
en acties hopen we het totale bedrag bij elkaar te krijgen. Ook u kunt 
hieraan uw steentje, of liever gezegd een orgelpijpje bijdragen! Hoe? 
Door het adopteren van een van de 805 orgelpijpen!  
Het orgel bestaat uit grote, zichtbare pijpen en kleinere pijpen, die ver-
stopt zitten achter de grote pijpen. Er zijn orgelpijpen te adopteren in 
vier verschillende maten (en prijzen). Achter de maten staat tussen 
haakjes hoeveel pijpen er van deze afmeting zijn. 
Kleine pijp , tussen 5 en 40 cm. (400)  € 7,50 
Middelgrote pijp, tussen 40 en 60 cm. (246)€ 15,00 
Grote pijp, afmeting 1,2 meter (152)  € 30,00 
Reusachtige pijp, afmeting 2,5 meter (7) € 75,00 
U kunt een orgelpijp adopteren door het bedrag over te maken naar 
rekeningnummer NL75 INGB 0001068871 t.n.v. college van beheer, 
PKN Grave  onder vermelding van uw geadopteerde orgelpijp(en) en 
uw e-mailadres. Adopteren van de orgelpijpen geldt als een gift aan 
een ANBI instelling en is dus aftrekbaar van de belasting. 
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U ontvangt een bewijs van adoptie en bij adoptie van de reusachtige 
pijpen tevens een mok met een afbeelding van kerk en orgel. 
Voor meer informatie mailt u naar jennekevandongen@outlook.com  
 
De fondsenwervingscommissie 

 
 

Informatie van en voor Grave 
 

Bloemengroet 
 
12 januari Henk Lieverdink 
19 januari Kees Kalkman 
26 januari Sjoukje Rooseboom 
09 februari Gerrie en Goos Lam 
16 februari Trijns Boef 
23 februari Dirkje van Welij 

Ledenadministratie 

Hierbij geef ik de mutaties door, zo ver deze bij mij bekend zijn. 
 
Nieuw ingekomen: 
13-08-2019 De heer en mevr. J.C. Reneé Grave 
04-10-2019 Mevrouw A.C. Leijtens – de Jongh Grave 
 
Verhuisd binnen onze gemeente: 
07-02-2020 Mevr, G.M.C. Ohlen – Baerends naar Beuningen 
 
Met vriendelijke groeten,  
Janny Ramp  
 
U kunt mij als volgt bereiken: Postadres: Postbus 68, 5360AB Grave 
Of  per e-mail: ramp.janny@gmail.com   
 

Ledenadministratie 
“vrienden van onze kerk” 
 
In de Kerkorde is vastgelegd dat het mogelijk is om personen die zich 
niet aansluiten bij een kerkelijke gemeente, toch op te nemen in de 
registratie. Bijvoorbeeld wanneer deze personen wel graag de kerk-
diensten bezoeken of meedoen aan kerkelijke activiteiten. In het kerk-
orde van de Protestantse Kerk wordt specifiek vermeld dat het pasto-
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raat ook naar hen uitgaat. Zij hebben dus wel recht op meeleven en 
pastorale zorg.  
De rechten en plichten die voor overige gemeenteleden gelden, zijn op 
vriend niet van toepassing. 
 
Vriend kan/kunnen zijn: 
'Zij, die lid zijn van een andere gemeente van de Protestantse Kerk in 
Nederland, maar zich ook verbonden weten met deze gemeente' 
'Zij, die van geen kerk lid zijn, maar zich wel verbonden weten met 
deze gemeente' 
 
Het 'eigenaarschap' van de gegevens berust bij de (wijk)gemeente 
waarin de (eerste) inschrijving heeft plaatsgevonden, deze 
(wijk)gemeente mag als enige wijzigingen aanbrengen op de gegevens 
van de geregistreerde. 
Bij verhuizing buiten de kerkgemeente dient de vriend zichzelf af te 
melden bij de kerkgemeente waaruit men vertrekt. Men kan uiteraard 
wel vriend blijven van deze gemeente, dan moet men wel de verhuizing 
doorgeven met de vermelding dat men vriend blijft.  
 
Janny Ramp, LRP Grave 

 

Bedankje 

Bedankt voor het  medeleven 
 
In maart is het alweer een jaar geleden dat ik een ongelukkige val 
maakte waar ik een bekkenbreuk aan overhield. 
De maanden daarna waren zwaar want mijn gezondheid ging ziender-
ogen achteruit. Er volgde ziekenhuisopname, intensive care verple-
ging en daarna een verblijf van zes maanden in Mariëndaal in Velp. Een 
moeilijke tijd, ook voor Willy en de kinderen. Het is een wonder dat ik 
inmiddels weer veel van mijn gezondheid heb teruggekregen. 
Ik heb veel medeleven ontvangen in de vorm van kaarten, cadeautjes, 
bezoekjes en telefoontjes via Willy. Ook is er veel gebeden en dat alles 
heeft me veel goed gedaan. Ik wil dan ook iedereen bedanken die op 
welke wijze dan ook met me heeft meegeleefd. 
Momenteel ben ik met behulp van fysiotherapie druk bezig weer te le-
ren lopen en mijn oude krachten terug te winnen. 
Ik hoop in de toekomst weer op velerlei gebied mee te kunnen tellen. 
 
Wim van de Bult 
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Bedankje 
Hallo lieve gemeente, 
 
Middels dit schrijven wil ik jullie graag op de hoogte brengen over hoe 
het nu gaat met mijn vader, Henk Lieverdink. Maar eerst wat anders: 
Namens ons, mijn vader en kinderen, willen we jullie enorm bedanken 
voor de steun die ontvangen is na het overlijden van mijn lieve moeder 
Dien Lieverdink. De hoeveelheid kaarten, telefoontjes en bezoekjes 
heeft ons goed gedaan. Het overlijden van mijn moeder kwam te snel, 
te abrupt. Door het verdriet maar ook door de ziekte van pa, hebben 
wij nog niet eerder de energie gehad om een ieder van jullie te bedan-
ken. Maar bij deze! De grote hoeveelheid mensen die de uitvaart be-
zocht onderstreepte hoe geliefd mijn moeder, en ouders, zijn binnen de 
gemeente. De organisatie was zo goed geregeld dat we erg tevreden 
zijn over hoe het gelopen is. Nogmaals dank daarvoor. 
 
Maar nu; hoe gaat het met pa? Pa die kampt sinds vorig jaar met de-
pressie in combinatie met de ziekte van Parkinson. Pa is niet beter ge-
worden afgelopen jaar en na het overlijden van mijn moeder bleek na 
een tijd dat pa niet meer alleen kan zijn. Hij is dan erg angstig en durft 
niet meer alleen te zijn. Echter wanneer er iemand is, vindt hij dat fijn 
en lijkt hij de ‘oude’ Henk zoals we hem allemaal kennen, sociaal be-
trokken en in voor een grapje. Dit beeld is anders wanneer hij alleen is 
en met name de opstart van de dag is erg lastig. De afgelopen tijd 
hebben we dit als gezin proberen op te vangen door 24-uur zorg te 
bieden. Maar daar wordt pa ook niet beter door en dit is voor ons te 
belastend ook al zouden we niets liever willen dan zorgen voor pa. 
Daarom hebben we de knoop doorgehakt en gekozen voor een opname 
binnen de ggz zodat pa ingesteld kan worden op medicatie, zowel voor 
de depressie als voor de Parkinson. Daarbij wordt hij dan goed geob-
serveerd en er wordt voor hem gezorgd. Waarom niet een traditioneel 
zorginstelling zoals Catharinahof, hoor ik jullie denken, dan is hij toch 
ook onder de mensen? Pa heeft voor nu echt gespecialiseerde zorg no-
dig en dit is het beste binnen een instelling waar de gespecialiseerde 
kennis aanwezig is van depressie en Parkinson bij ouderen. Pa is nu in 
Helmond, een heel eind weg, maar komt per 2 maart naar Oss. Dan 
hebben we hem weer wat dichterbij. Hopelijk kan pa binnenkort weer 
de regie van zijn eigen leven wat meer in handen nemen. Want daar is 
hij de man wel naar. In de tussentijd zijn wij op zoek naar een plek 
waar hij graag zou willen wonen, zoals Catharinahof, of elders, maar 
hopelijk kan hij ook weer gewoon thuis wonen. We gaan het zien, wij 
hopen erop en vragen of jullie pa blijven opzoeken en contact maken 
met hem, want dat doet hem enorm goed!! Ik probeer jullie zoveel mo-
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gelijk op de hoogte te houden en bij vragen of wanneer jullie een be-
zoekje willen brengen, neem gerust contact op met me. 
Met de hartelijke groet, ook namens mijn vader en de rest van mijn 
broers en zussen, 
Annet Gubbels-Lieverdink, 06-17194898 
 

Kerkdienst met de Wegwijzer 

Op zondag 29 maart is er een bijzondere kerkdienst in Grave. Deze 
dienst wordt namelijk voorbereid met de PC basisschool De Wegwijzer. 
De Wegwijzer zal in de weken voor en na de dienst een bezoek brengen 
aan de kerk. Zij gaan werken met het project ‘Heilige Huisjes’. Het pro-
ject Expeditie Heilige Huisjes behandelt, aan de hand van de SchoolTV 
filmpjes van Heilige Huisjes, de wereldgodsdiensten en legt tegelijker-
tijd de link naar het religieuze erfgoed in de omgeving van de leerling 
zelf. Kerken, moskeeën, kloosters en synagogen: In Expeditie Heilige 
Huisjes ontdekken leerlingen wat die gebouwen betekenen, wat ze zeg-
gen over de mensen die er komen en wat die belangrijk vinden in hun 
leven.  
Op een 4 tal woensdagmiddagen komen de leerlingen van De Wegwij-
zer naar onze kerk. Vrijwilligers zullen hen rondleiden en uitleg geven 
over het ontstaan van de kerk en wat er zoals (niet?) te zien is.  
 
Ds. P. Simons zal in de dienst van 29 maart voorgaan. 

We hopen u allen te mogen ontmoeten! 

Petra Jetten 

Passage 

Met 31 dames zijn we als Passage het jaar 2020 ingegaan. 2 Januari 
hebben we de beste wensen uitgewisseld voor het komende jaar. Het 
was een gezellige bijeenkomst, compleet met heerlijke oliebollen, ge-
bakken door één van de leden. 
De 20e was het tijd voor een zakelijk moment: de jaarvergadering, 
waarin ieder kon vernemen hoe het er voor staat met onze vereniging. 
Dit gebeurde aan de hand van een secretarieel en een financieel jaar-
verslag. Bovendien was er een boek met foto’s en teksten van de acti-
viteiten die er geweest zijn. Het was mooi vormgegeven, leuk om te 
zien hoe gevarieerd het programma was; het had een hoog ‘o ja’ gehal-
te.  
Verder werd het nieuwe programmaboekje uitgereikt en konden we 
nagaan waar we ons dit jaar op mogen verheugen. 



26 
 

Na dit ‘huishoudelijke’ gedeelte waren er nog heel wat dames die ble-
ven napraten bij een hapje en een drankje. 
Dan was er de koffieochtend op 6 februari; deze verliep ook gezellig. 
We deden een plaatsnamen-spel. Soms moesten we flink graven in on-
ze aardrijkskundige kennis en onze hersens hadden er ook aardig werk 
aan. 
Filmclub ‘Moving Movies’ is 12 februari eveneens weer gaan draaien. De 
eerste film van dit jaar was ‘Eye in the Skye’. 
Als vanouds zijn een aantal dames weer creatief aan de slag geweest. 
En op de vrijdagmorgen kunnen degenen die dat willen nog steeds bij-
praten bij een kop koffie in het restaurant van Catharinahof. 
De heer Sven Arts nam ons 17 februari mee in de gedachtewereld van 
mensen met verschillende vormen van autisme. Met veel voorbeelden 
uit zijn praktijk als therapeut wist hij ons te boeien en inzicht te geven 
in de problemen die de autistische jongere en zijn naaste omgeving 
tegenkomen. 
Dhr. Arts maakte ons duidelijk dat ook mensen met autisme allemaal 
verschillen. Soms lijken situaties op elkaar en kunnen mensen elkaar 
steunen in de herkenning en het omgaan ermee. Maar altijd moet de 
begeleiding zich richten op wat deze specifieke persoon nodig heeft om 
optimaal te kunnen functioneren. De spreker gaf blijk van zijn ruime 
ervaring en liefde voor het vak. Hij vertelde schijnbaar moeiteloos het 
ene na het andere verhaal om zijn theorieën te verduidelijken. Een 
leerzame en boeiende avond. 
In maart gaan we ons bezinnen op de gebruiken en rituelen rond Pa-
sen, een mooie inleiding op het feest dat we in april gaan vieren. We 
zijn benieuwd. 
 
Emmy Menken 

 
Informatie van en voor Cuijk 

 
PASTORAAT CUIJK 

 
Bloemengroet 

In de afgelopen weken gingen de zondagse bloemen vanuit de kerk-
dienst naar:  
 
*zondag 5 januari 2020, met een hartelijke groet  
naar dhr. S. Bosch te Cuijk 
*zondag 12 januari 2020, met een hartelijke groet naar  
mw. Bloemendal te Cuijk 
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*zondag 26 januari 2020, met een hartelijke groet en beterschap naar 
mw. van Pelt te Cuijk 
*zondag 2 februari 2020, met een hartelijke groet en beterschap 
naar mw. ‘s Gravemade te Cuijk 
*zondag 9 februari 2020, met een hartelijke groet en ter bemoediging 
naar fam. Kalkman 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) 
 

Bemoediging                                                                                           
Mensen in de gemeente die ziek zijn, moeilijkheden ondervinden, treu-
ren, eenzaam zijn, wensen we in alle opzichten heel veel kracht toe en 
bovenal de nabijheid van de Eeuwige.                                                          
Maar ook alle vreugde, herstel van ziekte of andere fijne belevenissen 
brengen we in dank voor Zijn Aangezicht. 

Gedenken                                                                                                
Op 9 april a.s. (Witte Donderdag) is het de dag dat 75 jaar geleden de 
Duitse theoloog, predikant, verzetsstrijder Dietrich Bonhoeffer (1906-
1945) werd vermoord in het concentratiekamp Flossenburg (Oberpfalz)          
Woorden schieten tekort. Zijn naam en zijn geestelijke nalatenschap is 
de hele wereld overgegaan.                                                                         
Zijn brieven uit de gevangenis , verzameld in de bundel “Verzet en 
Overgave” zijn nog steeds actueel, aangrijpend en bezielend.                        
Een citaat uit een brief van 18 juli 1944: “Je wordt geen christen door 
religieus te handelen, maar door, levend in de wereld, te delen in Gods 
lijden.”                                                                                          
Zijn nagedachtenis zij ons, elke keer weer, tot een grote zegen voor 
Kerk en wereld. 

 

Tenslotte 
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Pasen (gedicht van Ida Gerhardt) 

Een diep verdriet dat ons is aangedaan                                                        
kan soms, na bittere tranen, onverwacht                                                      
gelenigd zijn. Ik kwam langs Zalk gegaan,                                                    
op Paasmorgen, zeer vroeg nog op den dag.                                                 
Waar onderdijks een stukje moestuin lag                                                      
met boerse rijtjes primula verfraaid,                                                            
zag ik, zondags getooid, een kindje staan.                                                    
Het wees en wees en keek mij stralend aan.                                                 
De maartse regen had het ’s nachts gedaan,                                                
daar stond zijn doopnaam, in sterkers gezaaid. 

U allemaal een goede tijd toegewenst en straks een gezegend en be-
vrijdend Paasfeest. Met een hartelijke groet.                                                
Ds. David Stolk 

                                                                                                                
Uitnodiging voor de contactpersonen van wijk 1, 2 en 3 van 
Cuijk en omstreken. 
 
De contactpersonen zijn van harte uitgenodigd voor de jaarlijkse 
contactpersonenavond op dinsdagavond 14 april om 8 uur in de 
tuinkamer van de Herberg. We bespreken een onderwerp en er is 
gelegenheid om vragen te stellen en dingen ter discussie naar voren te 
brengen. Het is belangrijk elkaar te ontmoeten en van gedachten te 
wisselen. Wij zouden het fijn vinden als iedereen kan komen. 
 
De Pastorale Raad: ds. David Stolk, Jeanne Buscop, Anita Scharfenort 
en Aly van Burik 
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Agenda Grave -Cuijk 
 
Februari 2020 
27 febr. 12.00 uur: Samen aan tafel, Grave 
 
Maart 2020 
05 mrt. 10.00 uur: Koffieochtend Passage 
09 mrt. 19.30 uur: Oecumenische gespreksgroep, Grave 
16 mrt. 20.00 uur: Passage 
23 mrt. 19.30 uur: Oecumenische gespreksgroep, Grave 
26 mrt. 12.00 uur: Samen aan Tafel, Grave 
29 mrt. 16.00 uur: Concert Barokorkest Megen, Grave 
April 2020 
02 april 10.00 uur Koffieochtend Passage 
26 april 12.00 uur Koffieconcert Cantate Deo Grave 

 
 
 

Verschijningsdata volgende edities 
 
Editie    Uiterste  Verschijnings- 
    Inleverdatum  datum 
 
Pinksteren   18 april 2020  27 april 2020 
Zomer    20 juni 2020  29 juni 2020 
September/oktober  15 aug. 2020           24 aug. 2020 
November/december         17 okt. 2020           26 okt.  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. 
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Leesrooster 
 
1 maart  Genesis 2,15-3,9 

Psalm 51 
Romeinen 5,12-21 
Matteüs 4,1-11 

8 maart  Exodus 24,12-18 
Psalm 33,12-22 
Filippenzen 3,7-14 
Matteüs 17,1-9 

15 maart  Exodus 17,1-7 
Psalm 95 
1Korintiërs 10,1-13 
Johannes 4,5-26(42) 

22 maart  1 Samuël 16,1-13 
Psalm 23 
Efeziërs 5,8-14 
Johannes 9,1-13(14-25)26-39 

29 maart  Ezechiël 37,1-14 
Psalm 130 
Romeinen 8,8-11 
Johannes 11,1-4(5-16)17-44 

5 april  Matteüs 21,1-11 
Psalm 118,1-2.19-29 
Jesaja 50,4-7 
Filippenzen 2,5-11 
Matteüs 26,1-27,66 

9 april  Exodus 12,(1)15-20 
Psalm 81  
Johannes 13,1-15 

10 april  Exodus 12,(1)21-28 
Hosea 6,1-6 
Psalm 22 
Hebreeën 9,11-15 
Johannes 18,1-19,42 

12 april  Exodus 14,9-14 
Psalm 118,15-24 
Kolossenzen 3,1-4 
Johannes 20,1-18 

19 april  Genesis 8,6-16 
Psalm 111  
1 Petrus 1,3-9 
Johannes 20,19-23(31) 
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