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Kerkdiensten Cuijk 
 
05-07-2020  : Mw. Ds. I. Lodewijk, Arnhem 
Collecte  : Kerk in Actie 
Organist  : Mw. D. Romeijn 
Autovervoer  : Dhr. T. van Beelen, tel.: 316923 
 
12-07-2020  : Ds. D. Stolk, Nijmegen 
Collecte  : Vluchtelingenwerk Nederland 
Organist  : Mw. D. Romeijn 
Autovervoer  : Dhr. E. Ririmasse, tel.: 315716 
 
19-07-2020  : Ds. D. Stolk, Nijmegen 
Collecte  : Het Passion 
Organist  : Mw. D. Romeijn 
Autovervoer  : Dhr. T. van Beelen, tel.: 316923 
 
26-07-2020  : Mw. Ds. A. Claessens, Horst 
Collecte  : Het Roosevelthuis 
Organist  : Mw. D. Romeijn 
Autovervoer  : Dhr. E. Ririmasse, tel.: 315716 
 
02-08-2020  : Mw. Ds. L.C. Manuputty, Groesbeek 
Collecte  : Voedselbank Land van Cuijk 
Organist  : Mw. D. Romeijn 
Autovervoer  : Dhr. T. van Beelen, tel.: 316923 
 
09-08-2020  : Mw. Ds. I. Lodewijk, Arnhem 
Collecte  : Nederlands Bijbelgenootschap 
Organist  : Dhr. H. Stoffers 
Autovervoer  : Dhr. E. Ririmasse, tel.: 315716 
 
16-08-2020  : Dhr. H. de Raaf, St. Hubert 
Collecte  : Lilianefonds 
Organist  : nnb 
Autovervoer  : Dhr. T. van Beelen, tel.: 316923 
 
23-08-2020  : Mw. Ds. I.M. den Hartog, St. Michielsgestel 
Collecte  : Het werk van Leo en Jill Baan 
Organist  : Mw. D. Romeijn 
Autovervoer  : Dhr. E. Ririmasse, tel.: 315716 
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30-08-2020  : Mw. Ds. A. Claessens, Horst 
Bijzonderheid : Heilig Avondmaal 
Collecte  : Warchild 
Organist  : Mw. D. Romeijn 
Autovervoer  : Dhr. T. van Beelen, tel.: 316923 
 
06-09-2020  : Ds. P Simons, Kleef 
Collecte  : Kidz Creation 
Organist  : Mw. D. Romeijn 
Autovervoer  : Dhr. E. Ririmasse, tel.: 315716 
 
 

 
 
 

In deze Coronatijd is er geen koffiedrinken in Cuijk 
 
Alle kerkdiensten beginnen om 10.00 uur tenzij anders is vermeld. 
 
In verband met de coronamaatregelen kunnen in Cuijk maximaal 35 
mensen de dienst bijwonen. Daarom is besloten voorlopig geen geza-
menlijke diensten te organiseren. 
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Kerkdiensten Grave 
 
05-07-2020  : Ds. A. C. van Brussel, Son en Breugel 
Collecte  : Kerk in Actie 
Organist  : Dhr. K. de Wee 
     
12-07-2020  : Mw. Ds. M. den Hartog, St. Michielsgestel 
Collecte  : Vluchtelingenwerk Nederland 
Organist  : Dhr. K. de Wee 
 
19-07-2020  : Mw. Ds. R. Baars, Oss 
Collecte  : Het Passion 
Organist  : Dhr. P. vd. Woude 
 
26-07-2020  : Mw. Ds. I. Lodewijk, Arnhem 
Collecte  : Het Roosevelthuis 
Organist  : Mw. G. Westervelt 
 
02-08-2020  : nnb 
Collecte  : Voedselbank Land van Cuijk 
Organist  : Dhr. H. Vromans 
 
09-08-2020  : Ds. A. C. van Brussel, Son en Breugel 
Collecte  : Nederlands Bijbelgenootschap 
Organist  : nnb 
 
16-08-2020  : Ds. M. v.d. Velden, Ede 
Collecte  : Lilianefonds 
Organist  : Mw. G. Westervelt 
 
23-08-2020  : Mw. Ds. S. Lerrick, Erichem 
Collecte  : Het werk van Leo en Jill Baan 
Organist  : Dhr. P. vd. Woude 
 
30-08-2020  : Mw. Ds. M. Heynis, Wijchen 
Collecte  : Warchild 
Organist  : Dhr. K. de Wee 
 
In verband met de coronamaatregelen kunnen in Grave maximaal 46 
mensen de dienst bijwonen. Daarom is besloten voorlopig geen geza-
menlijke diensten te organiseren. 
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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 opne-
men met Liesbeth van Rhijn: 0486-420563. Bij afwe-
zigheid van Liesbeth van Rhijn kunt u contact opne-
men met Jan Hoiting: 06-55 55 63 29. 

Voorwoord 

De moed om te gaan. 

In 1988 werd door de toenmalige IKON (televisie) een bijzonder ge-
sprek uitgezonden, een ontmoeting van Dorothee Sölle (1929-2003) en 
Dr. C.F. Beijers Naudé. (1915-2004) Mevrouw Sölle, een Duitse theo-
loge , kritisch en zeer actief in de vredesbeweging, de vrouwenemanci-
patie, kortom een strijdbare vrouw, rond racisme, discriminatie, antise-
mitisme en alle onrecht dat zich breed maakte in de wereld. Beijers-
Naudé- een predikant, die door vele crises en lijden heen heeft gestre-
den tegen de apartheid in Zuid-Afrika. Aan het eind van het indrin-
gende en bewogen gesprek, vroeg de gespreksleider: “Veronderstel nu 
eens dat dit de laatste keer is, dat u elkaar ziet. Wat zou voor u het 
meest dringende zijn dat u te zeggen had?” Beijers-Naudé nam toen 
het woord en zei: “Dorothee, de vraag die ik zou willen stellen is deze: 
Vind je bij jezelf de kracht om altijd alles maar te doorstaan wat in je 
leven op je afkomt, aan teleurstelling, aan afwijzing, kritiek, misken-
ning, mislukking van veelbelovende plannen. Je ziet er naar uit, naar 
een betere wereld, een rechtvaardiger maatschappij, een vredelievende 
kerk. Kun je desondanks toch trouw blijven aan je idealen, door alle ja-
ren heen?”  Dorothee Sölle antwoordde: “Ik moet nu denken aan het 
antwoord dat een vriend, toen ik een periode beleefde van somberheid, 
wanhoop en hopeloosheid en het gevoel had dat al ons pogen een be-
tere wereld op te bouwen, een betere kerk te vormen, op niets zou uit-
lopen. Het antwoord van de vriend was: “denk aan de kathedralen, die 
in de middeleeuwen gebouwd zijn. De meeste zijn gebouwd in een tijd 
van 200 jaar of misschien wel 300 jaar. De bouwers hebben in grote 
meerderheid nooit het werk klaar gezien. Ze hebben er nooit kunnen 
bidden of de liturgie mee kunnen vieren. “Die vriend zei toen verder: 
“Dorothee, wij bouwen een kathedraal van vrede, van gerechtigheid, 
van harmonie en goedheid tussen de mensen, maar misschien zullen 
wij die ook niet af zien. We zullen sterven voordat die voltooid is. En 
toch gaan we door met hem te bouwen.” 

Ds. David Stolk 
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BEMOEDIGING IN BIJZONDERE TIJDEN  
De rondzendbrief  
 
Maandag 16 maart is alweer lang geleden. Die datum was het begin 
van bijzondere tijden, omdat ook ons land in ´lockdown´ ging vanwege 
corona. Iedereen thuis blijven, alleen voor boodschappen of het uitlaten 
van de hond naar buiten, het openbaar vervoer mijden. En met dit alles 
vooral elkaar mijden om elkaar en onszelf te beschermen tegen het vi-
rus dat tekeer ging. Zo zijn we maanden in ons menszijn beperkt: veel 
stilte, geen handdruk, geen liefdevolle nabijheid, geen bezoek aan ou-
deren, bij de geboorte van een kindje of een verjaardag alleen een 
raamvisite of een muzikale hulde in de open lucht. Dit alles heeft veel 
impact op onze samenleving, dus ook op ons gemeenteleven. Nog 
steeds, want die anderhalvemeter-samenleving mag dan wel versoepe-
ling heten, het is en blijft toch echt anders dan we voorheen gewend 
waren. En het is in ons aller belang alert te blijven, want het virus is er 
nog steeds, minuscuul klein, onzichtbaar, maar o zo verradelijk.  
Op die bewuste maandag in maart had ik contact met collega David 
Stolk over het plan om via een wekelijkse rondzendbrief met elkaar in 
contact te blijven. De kerkenraden ondersteunden dit idee en zo is het 
gegaan. We hebben regelmatig praktische info doorgespeeld over digi-
tale mogelijkheden om kerkdiensten te kunnen volgen. Elke woensdag 
noemden we de namen van contactpersonen, in geval u concrete hulp 
nodig had, evenals de nieuwe landelijke website nietalleen.nl. We 
maakten attent op de bankrekeningnummers van kerkbeheer en diaco-
nie, omdat er geen collectes konden worden gehouden, maar financiële 
steun voor diverse projecten natuurlijk nodig bleef. Het waren de we-
ken ter voorbereiding op Goede Vrijdag en Pasen, van 4 en 5 mei en de 
feesten van Hemelvaart en Pinksteren. We vierden ze allemaal thuis, 
anders dan voorheen met elkaar verbonden. Elke brief begon met ge-
loofswoorden ter bemoediging; collega Stolk en ik deelden beurtelings 
Bijbelteksten, liederen, gedichten en gebeden met u, in het vertrouwen 
dat er voor ieder iets bij zou zijn, dat kon helpen. En dat allemaal op 1  
A4 kantje. Ik mailde het resultaat naar de kerkenraadsleden en zij 
stuurden ze door in hun netwerk. Er werden printjes gemaakt en rond-
jes gefietst. Bijna 4 maanden hebben we het zo gedaan - met hartelijk 
dank aan allen die hieraan hebben meegewerkt. Inmiddels hebben we 
van diverse kanten begrepen, dat dit initiatief is gewaardeerd. Fijn dat 
ons doel is bereikt! 
Op 24 juni a.s. wordt de 15e en laatste rondzendbrief gemaakt en ver-
spreid. Daarna zullen er weer kerkdiensten in Cuijk en Grave worden 
gehouden en kunt u elkaar weer direct - nog steeds op afstand, dat wel 
- ontmoeten.  
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In de Paastijd is een keer een gedicht van 
Judith Herzberg in de rondzendbrief opgeno-
men. Ik vind het wel mooi om hiermee dit 
kleine project af te ronden. Het heet ´dag-
licht´: 
Nu alles is zoals het is geworden 
nu alles is zoals het is 
komt het, hoewel, misschien 
hoewel, tenslotte toch nog in orde.  
 
En ik eindig met de bemoediging, die in deze 
tijden op allerlei plekken te lezen is en zelfs 
op hesjes is geprint: Houd moed, heb lief!  
 
Mede namens collega David, 
ds. Sophie Bloemert  
 
 

EINDE INTERIMPREDIKANTSCHAP 
Afscheid  
In het Paasnummer van Gemeenteleven vertelde ik u dat ik per 1 fe-
bruari jl. voor 20 uur per week ben gestart bij een andere afdeling van 
de landelijke kerk. In een beleidsfunctie ben ik als projectleider verant-
woordelijk voor de uitvoering van de besluiten, die de generale synode 
in november 2019 heeft genomen rond het beleid wat betreft seksueel 
misbruik in pastorale relaties. Met daarnaast mijn werk als interim-pre-
dikant via de Mobiliteitspool in Grave en Cuijk. 
In de afgelopen tijd ontstond de mogelijkheid om voltijds te gaan wer-
ken aan het thema ´sociaal veilige gemeente´. De coördinator Meld-
punt SMPR had nl. aangegeven eerder met pensioen te willen gaan. De 
combinatie van deze twee verwante werkterreinen is voor alle betrok-
kenen gunstig en men wilde mij in Utrecht heel graag op deze post be-
noemen. Na rijp beraad heb ik hiervoor gekozen. Zo krijg ik - tot aan 
mijn pensioen - een beleidstaak op een belangrijk thema waarop ik in-
middels goed ben ingewerkt. Dat ik dit werk kan doen op twee locaties, 
nl. thuis in Heerlen en in het Dienstencentrum in Utrecht (en dus min-
der vaak lange afstanden hoef te reizen) is een prettige bijkomstigheid. 
Gevolg is dat ik per 1 juli 2020 niet meer aan de Mobiliteitspool van de 
landelijke kerk verbonden ben en dus geen interimwerk meer zal doen. 
Dat houdt ook in dat ik niet meer zal voorgaan in Grave of Cuijk, omdat 
die afspraken waren gemaakt in het kader van mijn opdracht.  
Elders in dit kerkblad staat een bericht van de kerkenraden van Cuijk 
en Grave over een periode van bezinning op hoe verder met SAMEN?  



 
 

8 

Met het oog op dit proces komt mijn aanstaande vertrek niet op een 
heel ongunstig moment. Mijn rapportage over de afgelopen periode heb 
ik inmiddels aan de kerkenraden aangeboden. En hoe dan ook ontstaat 
voor beide gemeenten een situatie waaruit andere taken/opdrachten 
voor de toekomst kunnen voortkomen. Daarbij kan ook assistentie uit 
bijv. de classis komen.  
Op maandag 22 juni a.s. wordt zowel in Grave als in Cuijk met de ker-
kenraad aandacht besteed aan het feit, dat per 1 juli mijn werk als in-
terim-predikant stopt. Dat mijn afscheid van u als gemeente via dit 
kerkblad moet gebeuren, is natuurlijk jammer. De sociale soberheid in 
deze maanden vanwege corona heeft er toch al voor gezorgd, dat u en 
ik elkaar niet vaker in kerkdiensten hebben kunnen ontmoeten. Op de 
3e zondag van juni stond ik ingeroosterd, maar u weet dat de kerkdien-
sten pas in juli voorzichtig gaan starten. Het is niet anders.  
De dienst op Hemelvaartsdag, die we op een bijzondere manier hebben 
voorbereid, is daarmee de laatste dienst geworden, waarin ik ben voor-
gegaan, samen met collega Ruth Jellema en met medewerking van 
Graafse gemeenteleden. Toen hebben we de viering afgesloten met de 
zegen van St. Patrick. Diezelfde woorden wil ik ook nu graag met u de-
len omdat ze treffend weergeven wat ik u ten afscheid wil toewensen 
en toebidden:  
 
De Eeuwige zij vóór u, om u de juiste weg te wijzen. 
De Eeuwige zij áchter u, om u in de armen te sluiten en om u te be-
schermen voor gevaar. 
De Eeuwige zij ónder u, om u op te vangen als u dreigt te vallen. 
De Eeuwige zij ín u, om u te troosten wanneer u verdriet hebt. 
De Eeuwige zij óm u héén, als een beschermende muur, als anderen 
over u heen vallen. 
De Eeuwige zij bóven u, om u te zegenen. 
Zó zegene u God, Vader, Zoon en Geest   
vandaag, morgen, en alle dagen. Amen. 
 
 
Met hartelijke groeten, 
ds. Sophie Bloemert 
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Samenwerking Cuijk-Grave 
 
Het is al even geleden dat we u als kerkenraden hebben geïnformeerd 
over de samenwerking van Cuijk en Grave. U hebt de afgelopen tijd wel 
steeds van onze interim predikant Sophie Bloemert allerlei informatie 
gekregen over ‘samen’. Hieruit hebt u kunnen opmaken dat er op diverse 
terreinen samengewerkt wordt. Daarmee is de samenvoeging tot een 
gemeente nog geen feit. Sterker nog, er zijn onderling obstakels, die tot 
op heden niet opgelost zijn. Door de Corona hebben we maandenlang 
geen gezamenlijke vergaderingen kunnen houden en dat heeft er ook 
geen goed aan gedaan. Onlangs hebben we, sinds tijden, weer samen 
vergaderd. Daar concludeerden we dat we behoefte hebben aan een pe-
riode van bezinning over de manieren waarop we als gemeentes willen 
samenwerken. Na de zomer hopen we van elkaar beter te weten waar 
we staan en hoe we de toekomst zien. We weten ons in deze zoektocht 
gesteund door Albert Rozema, lid van het Breed Moderamen van de clas-
sis en door Marco Luijk, onze classispredikant. Hopelijk kunnen we uiter-
lijk in september een gemeenteochtend of -avond organiseren, waarop 
we u kunnen bijpraten. 
 
Namens de kerkenraden van Cuijk en Grave, 
Marianne Bruring en Joop Nohl 
 
 

 
Toelichting bij de Collectes 

 
21 JUNI STG. MADALIEF 
Stichting  Madalief is een non profit organisatie, die zich ten doel stelt  
de meest kansarme kinderen in Madagaskar een betere toekomst te 
bieden. Begonnen als samenwerkingsverband met een lokale partner is 
Madalief later uitgegroeid tot een stichting die meerdere projecten en 
programma’s in Madagaskar ondersteunt. Eén van de projecten is een 
weeshuis in Ambositra, een provinciestadje in Madagaskar. 
 
28 JUNI METTERDAAD 
EO Metterdaad biedt christelijke hulpverlening aan mensen die in ar-
moede of onrechtvaardige omstandigheden proberen te overleven. Ze 
helpt hen om hun leven weer op te bouwen. Deze hulpverlening wordt 
geboden in de vorm van projecten die over de hele wereld plaats vin-
den. 
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5 JULI KERK IN ACTIE Vakantiepret voor kinderen in armoede 
Kinderen die opgroeien in armoede in Nederland worden in deze tijd 
van coronacrisis extra getroffen. Ze hebben thuis vaak niet de middelen 
om hun schoolwerk goed te doen. Niet naar school gaan betekent je 
vriendjes en vriendinnetjes moeten missen. Op vakantie in de zomer 
zat er voor hen al niet in. Juist nu kunnen deze kinderen een verrassing 
goed gebruiken. 
 
12 JULI VLUCHTELINGENWERK NEDERLAND 
De situatie op de Griekse eilanden verslechtert met de dag. Door het 
coronavirus is de situatie in de Griekse vluchtelingenkampen nog on-
houdbaarder geworden dan deze al was. In de kampen zijn op dit mo-
ment nauwelijks mogelijkheden om de verspreiding af te remmen. Een 
catastrofe dreigt. Vluchtelingenwerk Nederland luidt de noodklok. 
 
19 JULI HET PASSION  
Het Passion biedt een time-out voor de dak- en thuisloze mensen die 
het nodig hebben. Het Passion wil mensen een plek bieden én perspec-
tief. Een time-out duurt gemiddeld 6 weken en de gasten werken zelf 
aan een vervolg. Dit in afstemming met de verwijzer die betrokken 
blijft bij de gasten. Op Het Passion wordt een weekprogramma aange-
boden met activiteiten, sport, pastoraat, creativiteit, educatie en ont-
spanning. 

26 JULI HET 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. 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. 

2 AUGUSTUS VOEDSELBANK LAND VAN CUIJK 
Een voedselbank biedt hulp aan mensen die het tijdelijk financieel 
moeilijk hebben (maximaal 3 jaar). Ook in het Land van Cuijk is helaas 
een voedselbank noodzakelijk. Door allerlei omstandigheden  is er een 
groep mensen die onder het bestaansminimum moet leven. Zo'n 220 
huishoudens ontvangen wekelijks een voedselpakket via een van de 
uitgiftepunten in Boxmeer, Cuijk, Grave of Mill. 
De voedselbank ontvangt het voedsel gratis maar heeft maandelijks 
zo'n € 3.000,- nodig voor o.a. transport, huur en energiekosten. Bij de 
voedselbank werkt geen enkele betaalde kracht, al het werk wordt ge-
daan door vrijwilligers. 
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9 AUGUSTUS NEDERLAND BIJBELGENOOTSCHAP 
Het Nederlands Bijbelgenootschap brengt de Bijbel dichtbij en doet dat 
al sinds 1814. Samen met leden en donateurs maken zij het mogelijk 
dat mensen in binnen- en buitenland de Bijbel ontdekken, ervaren en 
doorgeven. Dat doen ze voor volgende generaties, in andere talen en in 
nieuwe vormen. Het NBG is er voor iedereen die de Bijbel relevant 
vindt en er zingeving voor zijn of haar leven aan wil ontlenen. 
 
16 AUGUSTUS LILIANEFONDS  
Het Lilianefonds opent de wereld voor kinderen en jongeren met een 
handicap in ontwikkelingslanden zodat ze kunnen meedoen en meetel-
len in hun gemeenschap. Samen met lokale contactpersonen zorgen ze 
voor directe, persoonsgerichte en kleinschalige hulp op maat. Maar in 
de extreem arme gebieden waar het Lilianefonds actief is, verspreidt 
zich ook het coronavirus. De partners van het fonds doen wat zij kun-
nen om de ouders en de kinderen te blijven ondersteunen. 
 
23 AUGUSTUS VOOR HET WERK VAN LEO EN JILL BAAN 
Leo en Jill Baan zijn zendelingen in Afrika. Sinds 2013 werken zij in Es-
watini, wat voorheen Swaziland werd genoemd. Zij zijn daar met tal 
van projecten bezig:  Zo  zorgen zij er voor 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 worden er bijbels uitgedeeld. Ook wordt er hulp ver-
leend aan de vele weeskinderen ten gevolge van aids en HIV. 

30 AUGUSTUS WARCHILD 
War Child Holland is een onafhankelijke humanitaire stichting die inves-
teert in een vreedzame toekomst voor kinderen die getroffen zijn 
door oorlog. Belangrijke aspecten daarin zijn het opzetten van psycho-
sociale programma's en creatieve en sportieve therapieën. War Child 
Holland is onderdeel van een internationaal netwerk van onafhankelijke 
organisaties die over de hele wereld werken om kinderen in oorlog te 
helpen. 
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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 
 
 

Ingezonden 
 

Wat communiceren al niet teweeg kan brengen 
Als lid van de IWAG kreeg ik enkele weken geleden van een man uit het 
AZC te horen dat zijn gezin al voor de tweede keer negatief had gekregen 
op de asiel aanvraag. Dit gezin, ouders en twee kinderen, kreeg dat ne-
gatief van de Rechtbank omdat van hen, door het IND,  niet geloofwaar-
dig  geacht werd dat zij echt tot het christendom bekeerd waren.  Na het 
eerste negatief op hun asielaanvraag werd door de Stichting Gave, een 
door de overheid erkende stichting, een rapportage opgemaakt en bij de 
tweede zitting, het beroep bij de  Rechtbank, als waarheids-bevinding 
ingebracht. Die rapportage werd bij dit beroep terzijde gelegd, daar werd 
geen waarde aangehecht. Nadat de stukken door mij waren doorgelezen 
werd er door de IWAG contact opgenomen met de Stichting Gave als-
mede met de advocaat. In deze zaak is nu wederom hoger beroep aan-
getekend. De Stichting Gave en de advocaat gaan nu gezamenlijk dit 
hoger beroep tegemoet. 
Kort voor de aanvang van de Covid19 kwamen er twee jonge mannen 
naar de kerk. Zij kwamen van het AZC. Ik had al een mailtje ontvangen 
om een jonge man te ontmoeten en hem de weg te wijzen naar de kerk 
in Grave. In die mail werd ik er op geattendeerd dat deze jonge man 
lezen noch schrijven kan en alleen de Arabische taal machtig was. Uit de 
stukken en de mail werd mij duidelijk dat deze jongeman in Nederland 
bekeerd was tot het christendom en inmiddels gedoopt was.  



 
 

13 

Uit al de stukken die ik zoal opgevraagd en toegezonden heb gekregen, 
bleek dat zijn bekering niet geaccepteerd werd door de IND en de tolk 
bij de hoor niet de juiste uitleg in het Nederlands aan de IND had gege-
ven. In dit geval heb ik wederom de Stichting Gave en de advocaat be-
naderd en een hoger beroep wordt ingezet. Tussentijds app ik met  deze 
man. Hij kan zijn berichten vanuit het Engels vertalen in het Arabisch en 
afluisteren. Zijn vriend, die veel voor hem vertaalt en de apps voor hem 
schrijft, steunt hem. Regelmatig stuur ik hem een bericht of een mooie 
foto. 
Hij wil graag naar de kerk komen om te bidden. Ik heb hem gemeld dat 
er na 1 juli weer kerkdiensten in Grave gehouden worden. Tevens stuur 
ik hem de wekelijkse kerkbrief door. Als ik van een kerkdienst de  “preek” 
op papier heb, vertaal ik deze voor hem en zend deze met een app naar 
hem. Reactie na ontvangst, twee duimpje omhoog en twee keer gevou-
wen handen bijvoorbeeld.                                      
 
Namens de Interkerkelijke WerkgroepAsielzoekersGrave,  
vrg Jan Hoiting 

 
 
 

 
 
Gewaardeerde bijbel-weggeefactie afgerond 
De weggeefactie van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) is na 
precies een maand afgesloten. Bestellen is sinds 20 april niet meer mo-
gelijk. Er kwamen circa 20.000 bestellingen binnen.  
Belangstellenden uit Nederland en België vroegen een of meer van de 
40.000 beschikbare gratis bijbeluitgaven aan voor zichzelf, hun kin-
deren of kwetsbare of eenzame bekenden. 
Van de drie aangeboden edities bestond de meeste belangstelling voor 
de Samenleesbijbel Junior 14 stappen en Psalmen Dichtbij. Daarnaast 
was het Lucas-evangelie uit de Samenleesbijbel beschikbaar. 
 
Waardering 
De actie leverde veel positieve reacties op, zoals van ouders: ‘Zeer 
mooi opgemaakt voor kinderen en voor het hele gezin, bedankt!’ En: 
‘Wat een mooi initiatief! Nu in deze coronatijd is het belangrijk dat we 
onze naastenliefde kunnen uiten.’ Schrijfster Corien Oranje noemde het 
een ’fantastische actie’, omdat veel van de kinderen op de scholen die 
zij bezoekt, thuis niet veel boeken hebben. ‘Nu konden ze er gratis een 
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krijgen. Ik heb de tip meteen doorgegeven aan de schooldirecteuren en 
de ouders.’ 
 
Moed en vertrouwen 
Het NBG organiseerde de weggeefactie om mensen te inspireren, zei 
NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf bij de start: ‘De Bijbel heeft men-
sen door de eeuwen heen rust, vertrouwen, hoop en moed gegeven in 
onzekere tijden. Die bemoediging stellen we daarom in deze coronatijd 
gratis beschikbaar.’ 
 
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap  
 

Informatie van en voor Grave 
 

Kerkdiensten vanaf 1 juli 
 

Vanaf 1 juli is het zover! We mogen weer kerkdiensten organiseren. 
Maar…..dan wel met de nodige voorzorgsmaatregelen. Als kerkenraad 
hebben we een gebruiksplan voor de kerk op moeten stellen, waarin alle 
details rondom de kerkdienst vermeld staan. Het volledige gebruiksplan 
ligt ter inzage in de kerk. Een samenvatting hiervan vermelden we hier-
onder: 
 
Bij de ingang van de kerk zal een vrijwilliger van de kerk u vragen of u 
klachten hebt, zoals hoesten en koorts. Mocht u dit soort klachten heb-
ben, dan mag u helaas het kerkgebouw niet in. 
 
U wordt verzocht uw handen te reinigen met het desinfectiemiddel, dat 
voor u klaar staat. 
 
Uw jas neemt u mee naar de kerk, zodat er in de garderobe niet te veel 
mensen op korte afstand van elkaar gaan staan. 
 
Achter in de kerk zal een vrijwilliger van de kerk u uw plaats wijzen. Om 
de anderhalve meter afstand te kunnen garanderen, kunnen er maar een 
beperkt aantal stoelen bezet worden in de kerk. De vrijwilliger van de 
kerk zal er op toezien dat het maximum aantal bezoekers niet wordt 
overschreden. In de kerkzaal kunnen maximaal 34 personen een zit-
plaats krijgen, in de Bagijnhof nog eens 12 personen. Huisgenoten mo-
gen bij elkaar zitten. 
Er mag in de kerkdienst vooralsnog helaas niet gezongen worden; uw 
bijdrage aan de collectes kunt u na de dienst op de daarvoor bestemde 
schalen op de tafel achter in de kerk deponeren. 
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Er is geen koffiedrinken na afloop van de dienst. 
 
Het bezoek aan het toilet in de kerk moet tot een minimum beperkt wor-
den. Toiletgebruik moet gemeld worden bij de vrijwilliger van de kerk, 
die bij de bar staat, zodat het toilet na gebruik gereinigd kan worden. 
 
De vrijwilligers, die dienst hebben, zijn herkenbaar aan de hesjes. 
 
Ja, het zal zeker anders dan voorheen zijn, 
maar dat we met elkaar weer een dienst kun-
nen bijwonen is een groot goed. Als we met z’n 
allen alle regels, die er nu bij horen, in acht 
nemen, dan staat niets ons in de weg om weer 
samen kerk te zijn! 
Wilt u het hele gebruiksplan liever vooraf thuis 
doorlezen, neem dan telefonisch contact op 
met de scriba of stuur een mailtje. U krijgt het 
gebruiksplan dan via mail of post toegezon-
den. 
 
De kerkenraad 

 
Predikant  

 
Elders in dit Gemeenteleven kon u lezen dat ds. Sophie Bloemert met 
ingang van 1 juli stopt als onze interim predikant. Dat betekent dat wij 
vanaf die datum geen predikant hebben. We kunnen niet zomaar op 
korte termijn een beroepingscommissie instellen en op zoek gaan naar 
een nieuwe predikant. Binnen de kerkenraad hebben we ons beraden op 
de mogelijkheden, die we wel hebben. Zouden we Ton van Brussel hier-
voor kunnen benaderen, werd er geopperd. Dat zou wat ons betreft de 
beste optie zijn. Hij kent onze gemeente door en door. We zijn verheugd 
dat we kunnen melden dat Ton op onze hulpvraag positief heeft geant-
woord! Er wordt gewerkt aan een contract, waarin we alle zakelijke pun-
ten met elkaar vastleggen. Maar vast staat al wel dat Ton met ingang 
van 1 augustus met zijn werk in de gemeente begint. Een officiële her-
bevestiging zal naar alle waarschijnlijkheid in augustus plaatsvinden. Ui-
teraard informeren we u zo spoedig mogelijk nader over alle concrete 
zaken, maar voor nu leek het ons goed om dit mooie nieuws alvast met 
u te delen. 
 
De kerkenraad 
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Bloemengroet 
 
26 april dhr. Vos en dhr. Braam 
03 mei  Wim van de Bult 
10 mei  An van Haarlem 
17 mei  mevr. Willems 
24 mei  Hans van Heerd 
31 mei  Coby Blomsma 
07 juni  Willy van de Bult 
14 juni  Joke Teunissen 

Ledenadministratie 

Hierbij geef ik de mutaties door, zo ver deze bij mij bekend zijn. 
 
Overleden: 
12-05-2020 Dhr. T.J. Willlems, Mill 
31-05-2020 Dhr. W.B. van de Bult, Grave 
 
Verhuisd: 
19-05-2020 Dhr. A.G. den Hartog naar een ander adres in Schaijk 
 
U kunt mij als volgt bereiken: Postadres: Postbus 68, 5360AB Grave 
Of  per e-mail: ramp.janny@gmail.com   
Met vriendelijke groeten,  
Janny Ramp 

LIEF & LEED 

Op 22 april is de heer Tjallie Groeneveld uit Escharen in de leeftijd van 
89 jaar overleden. Hij was de partner van Nora Zijderveld. De ouderen 
onder ons zullen zich beiden nog wel herinneren. Op 30 april werd hij in 
stilte begraven. 

Vanaf 31 mei moest Willy van de Bult het plots zonder haar Wim stel-
len. Samen met haar kinderen nam ze afscheid van hem. De leegte die 
Wim achterlaat zal intens voelbaar voor haar zijn, maar niet alleen voor 
haar, ook wij als kerkgemeente zullen hem missen. Het in dit blad op-
genomen in memoriam onderstreept dit overtuigend. Op 6 juni namen 
we afscheid van Wim in de aula van het crematorium van Beuningen.  

Het was schrikken voor Hans van Heerd; midden in de nacht, alleen 
thuis, maar wel de helderheid van geest om direct 112 te bellen. Hij 
werd door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht, aldaar 
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gedotterd en vervolgens zijn er stents bij hem geplaatst. Na twee hart-
infarcten is Hans weer thuis en voelt zich een stuk beter, zozeer dat hij 
weer vol overgave met zijn gitaarspel kon bijdragen aan de internet-
kerkdienst van Hemelvaart in onze kerk. Hans werd op 22 mei 80 jaar, 
de leeftijd der ijzersterke. Hans van harte gefeliciteerd. 

Vrijdag 29 mei was voor Henk Lieverdink niet de makkelijkste dag. Nor-
maliter zou het de verjaardag van Dien geweest zijn. Gelukkig reageer-
den kinderen en kleinkinderen massaal maar hun aanwezigheid moest 
wel met in acht name van de nodige afstand. Gelukkig komt hierin ook 
voor Henk langzaamaan enige verruiming. 

Els Hoiting heeft longontsteking gehad en knapte daarna slecht op. Vol-
gens Jan kon ze niet een blokje om de huizen lopen zonder drie keer te 
stoppen om op adem te komen. Het bleek dat ze allergisch was voor 
een stofje in een van de nieuwe medicijnen voor haar longen. Nu de 
medicatie gewijzigd is gaat het weer de goede kant op. 

Dat ouder worden dikwijls gepaard gaat met 'inleveren' is ons genoeg-
zaam bekend. Ook aan Peter Hendriks gaat dit niet voorbij. Al heel lang 
is zijn gezondheid in op en neer gaande lijn, maar hij probeert er de 
moed in te houden. Mobiel blijven is belangrijk en daarom onderzoekt 
hij nu of een driewieler voor hem een uitkomst kan zijn. Zijn Janny be-
nadrukte nog eens dat ze blij zijn dat hij coronavrij mocht blijven. 
 
Coronavrij! Gelukkig geldt dat voor velen van ons. Ik ken tenminste 
niemand van ons die hierdoor geraakt werd. God zij dank!  
Ziet u er ook zo naar uit dat we op zondag 5 juli weer in onze ver-
trouwde Bagijnenkerk bij elkaar kunnen komen? Het zal een dienst zijn 
met beperkingen en aanpassingen, maar ik zie het toch als een hoopvol 
lichtpunt in de donkere coronadagen. 
 
Frank van Den Dool 

In memoriam Wim van de Bult 
 
Op 31 mei jl. overleed Wim van de Bult, een markante persoonlijkheid. 
Ik kende Wim in eerste instantie alleen oppervlakkig. Wat ik van hem 
wist, was dat hij heel betrokken was bij de kerk en bij tal van maatschap-
pelijke organisaties. Veel beter leerde ik Wim kennen toen ik in 2006 
scriba werd van de kerkenraad. Hij was op dat moment voorzitter van de 
kerkenraad. Het was fijn om met een kundig bestuurder als Wim samen 
te werken. Bewonderenswaardig vind ik dat hij, ook na zijn afscheid als 
voorzitter van de kerkenraad, op alle terreinen van de kerk betrokken 
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bleef. Dat uitte zich door de, soms kritische, maar altijd relevante vragen 
en opmerkingen tijdens gemeenteavonden. En door zijn deelname in een 
groepje meedenkende gemeenteleden, toen de kerkenraad het beleids-
plan van de komende jaren moest vaststellen. Maar ook door zijn inbreng 
bij de Taizé diensten van Paul Simons, die hij samen met enkele gemeen-
teleden voorbereidde. Vaak bracht Wim tijdens deze diensten een ge-
dicht van eigen hand ten gehore. Hij was niet voor niets jarenlang een 
trouw lid van ‘Pen en Stem’; met deze club mensen promootte hij met 
verve de dichtkunst. Als zanger liet Wim zich niet onbetuigd in de kerk-
diensten en ook daarbuiten. Hij zong in diverse muziekgezelschappen en 
richtte het  Graafse Schipperskoor De Maessanghers op. Jaren geleden 
ontving hij voor al zijn bestuurderswerk en overige vrijwilligerswerk heel 
terecht een koninklijke onderscheiding. We zullen Wim missen in onze 
kerkgemeenschap. Willy, de kinderen en de kleinzoon wensen we alle 
sterkte met het verlies. 
 
Jenneke van Dongen  
 
Hieronder vindt u een van de gedichten van Wim: 
 
 
Winter. 
 
mensen in dikke winterjassen 
schichtige blikken 
kleine toegeknepen ogen 
de wereld is erg klein 
 
de duisternis valt in 
dekt oude wonden toe 
maakt mensen onzichtbaar voor elkaar 
de nachten duren lang 
 
ik wil mij niet opsluiten in mijzelf 
ik zal de kou trotseren 
ik zal de winterslaap niet slapen 
maar wachten op het licht 
 
de nachten zullen wijken 
en plaats maken voor de hel'dre dag 
dan zullen we weer genieten 
van al het goede om ons heen. 
 
wim van de bult 
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Financieel verslag 2019 en begroting 2020 
 
Beste gemeenteleden, 
Namens jullie is het college van kerkrentmeesters binnen onze protes-
tantse gemeente Grave verantwoordelijk voor de financiële gang van 
zaken. Zij dient aan de kerkenraad voor het eind van het jaar een be-
groting in voor het erop volgend jaar. In het eerste kwartaal volgt dan 
de jaarrekening van het voorgaande jaar. De jaarrekening is opgesteld 
door Hennie Biemond te Cuijk. Een kascontrolecommissie in de perso-
nen van Arend van Rhijn en Annelies de Kreij heeft dit jaar de jaarreke-
ning 2019 gecontroleerd en deze is vervolgens door de kerkenraad 
goedgekeurd. 
Onderstaand ziet u de jaarrekening 2019 en ter vergelijk die van 2018 
alsmede de begroting voor het jaar 2020. 
  

Begroting 
2020 

Jaarrekening 
2019 

Jaarrekening 
2018 

INKOMSTEN       
Opbrengsten onroerende zaken € 12.000 € 12.839 € 12.027 
Opbrengst uit rente 

 
€ 119 € 223 

Opbrengsten levend geld € 34.880 € 38.666 € 33.002 
Opbrengst uit subsidies en bij-
dragen 

€ 17.896 
 

€ 725 

Totaal: € 64.776 € 51.624 € 45.977 
UITGAVEN       
Kosten kerkelijke gebouwen € 12.010 € 13.698 € 9.904 
Pastoraat € 27.305 € 19.185 € 31.183 
Kosten kerkdiensten en kerke-
lijke activiteiten 

€ 2.050 € 1.642 € 1.310 

Verplichtingen/bijdragen  € 2.745 € 2.665 € 2.563 
Vergoedingen € 6.100 € 5.995 € 5.490 
Kosten administratie € 5.423 € 5.124 € 5.123 
Bankkosten € 420 € 430 € 421 
Overige verrekeningen 

 
€ 3.080 

 

Toevoeging bestemmingsfonds € 11.921 
  

Totaal: € 67.974 € 51.819 € 55.994 
SALDO = inkomsten - uitgaven: -€ 3.198 -€ 194 -€ 10.017 
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Toelichting inkomsten 2019 
 Opbrengst roerende zaken 

Dit is de opbrengst van de verhuur van ruimten met het faciliteren 
van consumpties en soms catering. Hierin zijn de kosten recht-
streeks in mindering gebracht. 

 Opbrengsten levend geld 
De opbouw van deze inkomsten is als volgt  

 
vrijwillige bijdragen (actie Kerk-
balans) 

€ 25.830 

collecten in kerkdiensten € 6.021 
giften € 5.100 
giften groot onderhoud en orgel € 511 
kaartverkoop € 229 
reclame € 975 

Totaal: € 38.666 
 
De “collecten in kerkdiensten” is het totaalbedrag. Hier gaan de collec-
ten ten behoeve van de Diaconie af. De diaconale collecten zitten bij de 
uitgaven in de post “overige verrekeningen” voor een bedrag van  
€ 2.951. 
“Reclame” betreft de advertentie-inkomsten van het kerkblad. 
 
 
Toelichting uitgaven 2019 
 Kosten kerkelijke gebouwen 

In dit jaar zitten al kosten voor het doen van de subsidie aanvraag, 
onder meer van de Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen (€ 4.272) 
en de orgeladviseur Bergwerff (€ 2.054). Deze kosten zijn gehono-
reerd in de subsidieaanvraag en zullen we dus grotendeels terug-
krijgen van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Rekening hou-
dend met deze kosten zijn de reguliere onderhoudskosten lager dan 
in 2018.  

 Pastoraat 
De kosten zijn beduidend lager doordat per 1 mei Ds. van Brussel 
met emeritaat is gegaan en pas per 1 september Ds. Bloemert als 
interim predikant is begonnen. Bovendien worden de kosten van de 
interim predikant naar rato van het aantal gemeenteleden verdeeld 
over Cuijk en Grave. 

 



 
 

21 

De begroting 2020 is in 2019 vastgesteld op basis van de trends in de 
voorgaande jaren. Bij de post kosten kerkelijke gebouwen is nieuwe 
vloerbedekking voorzien in de kerk, ter waarde van € 2000. Verder is 
rekening gehouden met de toegekende subsidie voor het groot onder-
houd van kerk en orgel die in termijnen is toegekend. De voor het jaar 
2020 toegezegde subsidie is als inkomsten vermeld onder “Opbrengst 
uit subsidies en bijdragen” en bij de uitgaven gereserveerd in een be-
stemmingsfonds. Verder is in “Opbrengst uit subsidies en bijdragen” de 
jaarlijkse bijdrage (€ 5.000) van de diaconie opgenomen voor de diaco-
nale werkzaamheden van de predikant. 
 
Actuele toekomstverwachting 
Vanwege de corona maatregelen zijn er geruime tijd geen collecte in-
komsten geweest. De verhuur van de kerk ligt vooralsnog stil. Ook zijn 
de voorziene geldwervingsactiviteiten voor het groot onderhoud aan 
kerk en orgel niet doorgegaan.   
Hoewel de fondsenwerving voor het voorgenomen groot onderhoud aan 
kerk en orgel niet stil heeft gestaan overwegen wij dit onderhoud door 
te schuiven van 2021 naar 2022. Daarmee kunnen we de geldwerving 
met behulp van allerlei activiteiten eveneens doorschuiven naar 2021. 
Aan de kostenkant moeten wij nog afwachten hoe de ontwikkeling van 
de predikantskosten er gaat uitzien. Na het grote verlies in 2018 is het 
echter bemoedigend dat wij in 2019 een relatief gering verlies hadden. 
Terwijl ik dit schrijf geeft een schildersbedrijf de voormalige kosterswo-
ning buiten een grote schilderbeurt die niet voorzien was. Dit begon 
met een slecht kozijn in het archief.  
De jaarrekening wordt gepubliceerd op onze website. Indien u vragen 
heeft dan kunt u terecht bij mij. 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters,  
Joop Nohl 
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Informatie van en voor Cuijk 
 

Kerkdiensten vanaf 1 juli 
 
De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Cuijk wil het virus niet 
verder verspreiden en het kerkelijk leven toch door laten gaan in deze 
tijd. 
 
De kerk houdt zich in het kader van de veiligheid aan de richtlijnen van 
de Overheid, het RIVM en de richtlijnen van de Protestantse Kerk in Ne-
derland (versie 1.0,  20 mei 2020). Deelnemen aan de vieringen is op 
eigen risico. 
 
Een coördinator bij de ingang van de kerk zal de kerkgangers begroeten 
en vragen naar hun gezondheid. Mensen met corona gerelateerde klach-
ten mogen de kerk niet bezoeken. 
 
Kerkgangers, predikant, organist, ouderling(en)  en koster worden bij de 
ingang geregistreerd. Deze gegevens zullen alleen gebruikt worden om 
bij een corona-incident de personen te kunnen waarschuwen. Gegevens 
worden na uiterlijk 2 maanden vernietigd. 
 
Bij de ingang van de kerk staat ontsmettingsmiddel; iedereen dient de 
handen te wassen bij binnenkomst. 
 
Er wordt 1,5 meter afstand gehouden in de kerk. Daardoor kunnen maxi-
maal 35 personen in de kerk aanwezig zijn. Daaronder vallen de predi-
kant, organist, ouderlingen en kosters. 
 
Kerkgangers worden betreffende het naar binnen en naar buiten gaan 
van de kerk begeleid en looproutes worden aangegeven. 
 
Het gebruik van het toilet dient alleen voor noodgevallen. De garderobe 
is gesloten. 
 
Alleen de ouderling/diaken en predikant mogen in de consistoriekamer 
komen.  
 
De predikant leidt de dienst vanachter de tafel. De afkondigingen en me-
dedelingen worden vanaf de lessenaar (met oude bijbel) gedaan. 
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Geen gezamenlijke zang. Zingen lijkt een grote bron van besmetting te 
zijn. Het ministerie van VWS doet hier onderzoek naar. Zolang de uitslag 
niet bekend is, houden wij hier strikt de hand aan. 
 
Voorbede-briefjes thuis invullen en bij de ingang op de schaal leggen. 
 
Voorzichtigheid geboden bij kwetsbare mensen en mensen boven de 70. 
 
Collectes bij de uitgang van de kerk in mandjes. 
 
De aanwijzingen van de coördinator, ouderling en koster dienen te wor-
den opgevolgd. 
 
Geen koffiedrinken na de kerkdienst totdat dit weer wordt toegestaan. 
 
De kerkenraad, predikant en vrijwilligers  hopen op deze manier een vei-
lige kerkdienst te kunnen garanderen. 
 
De kerkenraad 

 
PASTORAAT CUIJK 

 
Bloemengroet 

 
In de afgelopen periode gingen de bloemen naar:  
* mw. van Veldhuizen Cuijk 
* dhr. en mw. Koeling 
* mw. van Pelt 
* mw. Zanen 
* dhr. en mw. ’s Gravenmade 
* mw. Bruring 
* mw. Wieringa 
 
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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Ingezonden 
Zoals bij velen van u bekend is, bestaat er een lijst met mailadressen 
van gemeenteleden waarop zij o.a. de rondzendbrieven van ds. Stolk 
en ds. Bloemert ontvangen. Ook bij mededelingen omtrent kerkdien-
sten en uitnodigingen voor speciale activiteiten op korte termijn wordt 
hiervan gebruik  gemaakt. Mocht u ook op deze lijst willen staan, stuur 
dan een mail naar  preekvoorziening.pkncuijk@gmail.com. 
 
Met vriendelijke groet, 
Marieke Nab 
Preekvoorziening Protestantse gemeente Cuijk 
 
Bemoediging  
Een hartelijke groet aan allen die het moeilijk hebben in deze bijzon-
dere tijd. Mensen onder ons die tobben met hun gezondheid, of andere 
problemen ervaren. Heel veel sterkte u allen van harte toegewenst. 
 
Overleden  
Wij gedenken in eerbied en in genegenheid dat op 21 mei j.l. Jacobus 
Marinus Elzenaar uit onze gemeente is weggevallen. Hij was al enige 
tijd met zijn gezondheid aan het tobben, maar moest plotseling naar 
het ziekenhuis in Boxmeer, waar hij is overleden. Co Elzenaar was een 
hartelijk, welbespraakt mens. Hij en zijn vrouw woonden al geruime tijd 
in Cuijk, komend vanuit Eindhoven. De afscheidsdienst vond plaats op 
woensdag 27 mei in Uitvaartcentrum Goemans te Boxmeer, waarna de 
begrafenis plaats vond in Cuijk (Hansehof). Co Elzenaar mocht 91 jaar 
worden. Wij wensen mevrouw Elzenaar en de verdere naaste familiele-
den veel kracht toe en van harte Gods zegen.  
 
Jubilea  
Een hartelijke gelukwens voor de fam. Prek-de Jong in Cuijk. Zij waren 
op 15 mei jl. 50 jaar getrouwd.                                                                   
Reeds nu een hartelijke gelukwens voor de fam. D.A. Romeijn in Cuijk. 
Op 27 juni a.s. zijn zij 40 jaar getrouwd. Een fijne dag toegewenst. 

Tenslotte 
Rest mij de hoop uit te spreken dat wij spoedig weer een normaal ker-
kelijk leven zullen mogen hebben: met bezoekwerk, kerkdienst etc.               
Laten we de moed niet verliezen. Hoop is een centraal woord in vele 
Bijbelse verhalen: maar ook in de traditie van het christendom, en niet 
in de laatste plaats in de traditie van het jodendom.                                      
Ik wens u allen een goed toeleven naar de zomer.                                        

Met een hartelijke groet,     Ds. David Stolk 
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Leesrooster    

14 juni Jesaja 12: 1-6 
Psalm 100 
Matteüs 9 : 35-10:15 

21 juni Jeremia 20:7-13  
Psalm 69:14-29 
Psalm 19  
Matteüs10,16--33 

28 juni Jeremia 29,1,4-14 
Psalm 89:10-19 
Psalm 32 
Matteüs 10:34-42 

5 juli Zacharia 9:9-12  
Psalm 145:1-12 
Matteüs 11:25-30 

12 juli Jesaja 55:6-13  
Psalm 65 Psalm 13 
Matteüs 13:1-9,18-23 

19 juli Jesaja 40 :12-25 
Psalm 86 
Matteüs 13 :24-30,36-43 

26 juli 1 Koningen 3:5-12 
Psalm 119:121-128 
Matteüs 13:44-52 

2 augustus Jona 2:1-11 
Psalm 29 
Matteüs 14,22-33 

9 augustus Jona 2:1-11 
Psalm 29 
Matteüs 14,22-33 

16 augustus Jesaja 56:1-7 
Psalm 67 
Matteüs 15:21-28 

23 augustus Jesaja 51:1-6 
Psalm 138 
Matteüs 16:21-27 

30 augustus Jeremia 7:23-28 
Psalm 105:1-7 
Matteüs 17:14-20    
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       Bedankt 

Op deze plek trof u de afgelopen jaren de advertentie
van De Gouden Luifel, jarenlang een begrip in Grave,

sluit binnenkort haar deuren. Vanaf deze plaats 
danken wij hen hartelijk voor hun bijdrage!
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