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Preekrooster april, mei en juni 2020 

 

 

Tot en met 31 mei 2020 zullen er geen kerkdiensten plaatsvin-

den in de kerkgebouwen van Cuijk en Grave. Op dit moment is 

nog niet bekend wanneer er weer kerkdiensten plaats mogen 

vinden. Zodra dit bekend is, laten we het u via de website en de 

rondzendbrief weten. 

 

Tot die tijd nodigen we u uit om als alternatief naar een van de inter-

netkerkdiensten te kijken. Op www.kerkdienstgemist.nl, typt u in de 

zoekbalk de gemeente Oss. U wordt naar de diensten geleid, die door 

de Paaskerk van Oss wekelijks online worden gezet. 

Op tv op NPO2 kunt u elke zondagochtend om 9.20 uur een korte vie-

ring bekijken van ds. René de Reuver, scriba van de landelijke PKN. 
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In dit Gemeenteleven vermelden we de kerkdiensten vanaf de maand 
juni, in de hoop dat er dan weer kerkdiensten mogelijk zijn. 
 
Op dit moment wordt er elke week een ‘brief ter bemoediging’ rondge-
stuurd, waarin ook het laatste nieuws staat. Deze brief wordt digitaal 
verspreid naar de e-mail adressen, die bekend zijn.  
Ontvangt u deze brief nog niet, dan kunt u dit doorgeven aan Marianne 
Bruring  (Cuijk) marianne.bruring@planet.nl of Jenneke van Dongen 
(Grave) jennekevandongen@outlook.com. Uw e-mailadres wordt uiter-
aard alleen maar gebruikt voor het toesturen van de brief 
 
Dit Gemeenteleven is wat anders van opzet. U vindt er diverse verhalen 
van gemeenteleden in. Hoe ervaren zij deze tijd. 
 
U vindt ook een aantal onderwerpen niet: informatie over de jaarlijkse 
Hemelvaartsdienst, die dit jaar in Grave zou plaatsvinden en waarvoor 
we al allerlei plannen hadden. Helaas, ook deze dienst kan niet door-
gaan. Ook vindt u nog niets over de jaarlijkse barbecue, die we elk jaar 
na afloop van openluchtdienst in Reek houden. Deze dienst staat ge-
pland voor zondag 28 juni a.s. We hopen uiteraard dat die dienst wel 
door kan gaan. Of en hoe de barbecue zal plaatsvinden, daarover in-
formeren we u via de wekelijkse brief ter bemoediging. 
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Kerkdiensten Cuijk 
 

 
07-06-2020  : Mw. Ds. A. Claessens, Horst 
Collecte  : De Vrolijkheid 
Organist  : mw. D. Romeijn 
Autovervoer  : Dhr. T. van Beelen, tel.: 316923 
 
14-06-2020  : Ds. D. Stolk 
Bijzonderheid : Heilig Avondmaal 
Collecte  : Brabant voor Moldavie 
Organist  : Mw. D. Romeijn 
Autovervoer  : Dhr. E. Ririmasse, tel.: 315716 
 
21-06-2020  : Mw. Ds. S. Bloemert, Heerlen 
Locatie  : Bagijnenstraat 1, Grave 
Bijzonderheid : afscheid Gerrie Dijkink als diaken 
Collecte  : Stichting Madelief 
Organist  : Dhr. P. van der Woude 
Autovervoer  : Dhr. T. van Beelen, tel.: 316923 
 
28-06-2020  : Ds. G. Boer, Rhenen 
Bijzonderheid : Slotzondag, Openluchtdient Reek  
     bij Arend & Liesbeth van Rhijn 
Collecte  : Metterdaad 
M.m.v.   : Cantate Deo 
Autovervoer  : Dhr. E. Ririmasse, tel.: 315716 
 
05-07-2020  : Mw. Ds. M. Gosker, Venlo 
Collecte  : Kerk in Actie 
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 
 

07-06-2020  : Mw. Ds. A. Claessens, Horst 
Locatie  : Grotestraat 102, Cuijk 
Collecte  : De Vrolijkheid 
Organist  : mw. D. Romeijn 
 
14-06-2020  : Mw. Ds. A. Rebel, Nuenen 
Collecte  : Brabant voor Moldavie 
Organist  : Mw. M. de Heer 
 
21-06-2020  : Mw. Ds. S. Bloemert, Heerlen 
Bijzonderheid : afscheid Gerrie Dijkink als diaken 
Collecte  : Stichting Madelief 
Organist  : Dhr. P. van der Woude 
 
28-06-2020  : Ds. G. Boer, Rhenen 
Bijzonderheid : Slotzondag, Openluchtdienst Reek 

  bij Arend & Liesbeth van Rhijn 
Collecte  : Metterdaad 
M.m.v.   : Cantate Deo 
 
05-07-2020  : Mw. Ds. M. Gosker, Venlo 
Locatie  : Grotestraat 102, Cuijk 
Collecte  : Kerk in Actie 
Organist  : Mw. D. Romeijn 
     
Alle Kerkdiensten beginnen om 10.00 uur tenzij anders is vermeld. 
 
Indien U gebruik wilt maken van vervoer, kunt U op de avond voor de 
dag dat het nodig is, contact opnemen met Liesbeth van Rhijn: 0486-
420563. Bij afwezigheid van Liesbeth van Rhijn kunt u contact opne-
men met Jan Hoiting: 06-55 55 63 29. 
 
Voor degene die samen willen rijden naar de dienst in Cuijk: 
verzamelen op parkeerterrein Lunette om 09.30 uur.
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Voorwoord 

Pasen in een anderhalve-meter-wereld  
 
´Af en toe hol ik met een vriendin, maar ik wil weer naar school´, appt 
een tiener.  
´Dit moet geen maanden gaan duren´, zegt de bezorgde juwelier. 
´Ik heb thuis nog makkelijk voor zes maanden werk´, mailt de overbe-
laste jurist. 
´In het verpleeghuis werk ik liever onbeschermd, dan is mijn gezicht te 
zien´ vertelt de geestelijk verzorger. Zomaar enkele stemmen uit mijn 
omgeving. Elders in dit kerkblad schrijven sommigen van u over per-
soonlijke ervaringen in de corona-samenleving.  
Predikanten melden op Facebook dat veel mensen de livestream van 
hun kerkdiensten volgen, opvallend meer dan er doorgaans in de kerk 
zijn op zondagmorgen. Uit recent onderzoek van Alpha Nederland hier-
over, blijkt dat een op de drie Nederlanders nu méér nadenkt over de 
zin van het leven dan voor de coronacrisis. En er is ook meer behoefte 
om over zingeving te praten, net als over gezondheid en vriendschap.  
 
Allemaal berichten die ons in de Paastijd 2020 bereiken. Onlangs heb-
ben we Paasfeest gevierd; op een vreemde, stille manier, maar toch. 
De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja!  
Bijbelse stemmen klinken in onze wereld van kwetsbaarheid en onze-
kerheid. De verhalen over mensen die de Opgestane ontmoeten, ko-
men in deze tijd van sociale soberheid een extra binnen, zo lijkt het 
wel. En het valt me daarbij op hoe juist nabijheid én afstand een best 
grote rol spelen. Bijvoorbeeld wanneer Maria van Magdala het graf in 
de tuin leeg vindt en daarover huilend vertelt aan Iemand die haar 
vraagt: ´Waarom huil je?´ (Johannes 20).  
En vervolgens de Levende Heer herkent.  
 Wat ik gestotterd heb, gejuicht, ik weet het niet 

 verheugd en in de war, verschrikt ook tegelijkertijd. 

 Nee, blij, heel blij, de vreugde deed mij duizelen, 

 ik stak mijn armen naar hem uit… 

Zo vreemd, hij zei, raak mij niet langer aan. 

 Dat had ik toch zo vaak gedaan, zijn hand, en nu… 

 hij was er wel, hij was er niet, 

 en aan hem komen, even voelen, mocht ik niet.  

 Daarvoor bleef hij - zo heel dichtbij - ook steeds te ver. 

 Die afstand was er vroeger niet. 

 Als ik mijn hand uitstak, zou hij verdwenen zijn.  
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Zo beschrijft Marijke de Bruijne in haar oratorium ´Als de graankorrel 
sterft...´ wat Maria op dat onvergetelijke moment meemaakt. Juist op 
afstand komt Jezus nabij.  
En dan de twee die onderweg naar Emmaüs een voor hen vreemde 
metgezel ontmoeten. Ze  zien thuis aan tafel dat de Opgestane Heer in 
hun midden is. Maar voor ze Hem hartelijk kunnen begroeten, omhel-
zen misschien wel, ´wordt Hij onttrokken aan hun blik´ (Lucas 24: 31). 
Even maar is Jezus dichtbij. Daarna is - en blijft - Hij op afstand. Maar 
dat deert hen niet. Zij kunnen ermee leven, als gezegende mensen. En 
wij hopelijk ook. 
40 dagen na Pasen wordt het Hemelvaartsdag. Dit jaar op 21 mei. De 
kans is groot, dat er dan nog geen groepen mensen samen kunnen 
komen en dat ook dit kerkelijke feest  - met andere gemeenten in de 
regio - online gevierd zal moeten worden. Op afstand, maar wel ver-
bonden. Hoe dichtbij komt zo het evangelie van deze dag. Al heeft Hij 
ons verlaten, Hij laat ons nooit alleen. Wat wij in Hem bezaten, is altijd 
om ons heen (lied 663). En dat is met Pinksteren, op 31 mei, al niet 
anders. Het geloof, dat het leven het wint van de dood, het vertrouwen 
dat de Opgestane Heer met ons verbonden blijft en de hoop dat Zijn 
Geest ons wegen wijst, en dat afstand daarbij geen belemmering is, 
mogen ons bemoedigen. Laten we samen bidden:Geest van hierboven, 
leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht! (lied 675). 
 
Van harte wens ik u in deze weken het beste toe; houd vol, zorg goed 
voor uzelf én voor elkaar.  
ds. Sophie Bloemert  
 

SAMEN in Coronatijd 
 
Bijna een werkseizoen voorbij 
 
Donderdag 12 maart jl. was voor mij een flinke werkdag in Cuijk.´s 
Morgens en ´s middags een ontmoeting met gemeenteleden, al wel op 
gepaste afstand rond de tafel. Ik vond nog een plek om te kunnen eten 
en daarna vergaderde de kerkenraad. Toen ik die avond laat terugreed 
naar Zuid-Limburg kon ik niet bedenken wanneer ik weer zou kunnen 
komen. Sindsdien is dus alles anders. Ook in mijn interimwerk. Via mail 
en telefoon blijft contact mogelijk, soms kan via een beeldverbinding 
overlegd worden. En kaarten versturen niet te vergeten.  
Gaandeweg werd duidelijk dat de vier voor begin april geplande huis-
kamergesprekken met gemeenteleden niet door zouden kunnen gaan. 
Jammer, zeker gelet op de ervaringen van de gesprekken die wél ge-
voerd konden worden, maar het is niet anders. Sommigen van u heb-
ben per telefoon of mail nog wel hun reactie willen delen. Dank aan 
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allen die hebben willen meedoen, zowel met deze ronde als tijdens de 
huisbezoeken die ik eerder bracht.  
Al met al heb ik voldoende materiaal om een verslag van dit eerste 
werkseizoen te kunnen samenstellen. Het oorspronkelijke plan was om 
dit op de agenda van de gezamenlijke kerkenraad van 20 april te zet-
ten. Dat gaat dus niet lukken. Wanneer wel? Dat zal afhangen van een 
mogelijke versoepeling van de maatregelen, wanneer we elkaar in één 
ruimte, voldoende groot om anderhalve meter afstand te kunnen hou-
den, kunnen ontmoeten. Want voor zo´n bespreking is een digitale 
ontmoeting niet echt geschikt. We blijven erop koersen dat we voor de 
zomerperiode zullen kunnen vergaderen. Waarbij ook kan worden be-
sproken hoe we u als gemeenteleden verder informeren.  
Voorlopig is er de wekelijkse rondzendbrief waarin ds. David Stolk en ik 
u graag willen bemoedigen. Ook delen we praktische informatie, die 
helpen kan in deze tijd. De brieven komen bij de ambtsdragers in de 
mailbox en via hen worden ze verspreid. Ook uitgeprinte versies, al dan 
niet op de fiets. Hartelijk dank aan allen die daaraan telkens weer wil-
len meewerken. Zo maken we toch waar wat op sommige vlaggen bij 
ons in de buurt te lezen is:  met elkaar, voor elkaar! 
ds. Sophie Bloemert  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gedicht  
 
Of hoe dat heet 
 
Gelukkig dat het licht bestaat 
en dat het met me doet en praat 
en dat ik weet dat er vandaan 
kom, van het licht 
of hoe dat heet. 
 
H. Andreus  
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Toelichting bij de Collectes 
 

Hoewel er geen diensten zijn en u dus niet lijfelijk uw geld in de collec-

tezak kunt doen, kunt u er wel voor kiezen om de diaconale doelen, die 

op het collecterooster staan, te steunen met een overschrijving. Daar-

om vindt u hieronder, zoals gebruikelijk, het collecterooster. 

 
 
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. 

 

3 MEI STG. VRIENDEN CASTELLA EN DE SCHITTERING 
Hoofddoelstelling van de Stichting Vrienden van Castella (voorheen 

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

trokkenheid van ondernemers, overheid, organisaties en burgers bij 

Castella en de SchitteRing om een leefbaarder, aangenamer, sfeervoller 

en aantrekkelijker huis voor bewoners te creëren. 
De werkzaamheden van de Vrienden van Castella en de SchitteRing zijn 

gericht op het verwerven van financiële middelen om grotere ontspan-

ningsactiviteiten voor de bewoners van Castella en de SchitteRing door 

te laten gaan. 

 
10 MEI LEGER DES HEILS 
Het Leger des Heils is een organisatie met vele vaste medewerkers en 

vrijwilligers. Met een directe en energieke aanpak verlenen zij hulp aan 

mensen in onze samenleving die daar behoefte aan hebben, ongeacht 

hun religieuze achtergrond. Alcohol- en drugsverslaafden, dak- en 

thuislozen, prostituees en veel (andere) slachtoffers van uitsluiting. De 

nood in ons land nog altijd groot.  

 

17 MEI EDUKANS 
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 ervaring in het verlenen van noodhulp heeft hen geleerd 

dat goed voorbereid zijn op een ramp, de impact van een volgende 

ramp verkleint. 
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21 MEI HEMELVAART SAGE GEMEENTES 
Sage staat voor Samenwerkende Gemeenten. De kerkelijke gemeente 
Uden/Veghel, Oss, Ravenstein, Lith/Oyen, Gennep, Heeswijk-Dinther en 
Grave/Cuijk zoeken op verschillende gebieden de samenwerking. Een 
goed voorbeeld hiervan is de gezamenlijke Hemelvaartsviering. Voor de 
financiering van Sage is eenmaal per jaar in alle deelnemende gemeen-
tes de collecte tijdens de kerkdienst bestemd voor Sage. 
 
24 MEI STEUNFONDS VAN HET ZUIDEN 
De stichting heeft ten doel: de bevordering van het kerkelijk leven in 
alle gemeenten van de Protestantse kerk in Nederland die gelegen zijn 
in de provincie Noord-Brabant en Limburg. Zoals bekend mocht de kerk 
in Grave van de stichting een fors geldbedrag ontvangen toen de kerk 
gerestaureerd werd. Daarom vinden wij het belangrijk om voor deze 
stichting te collecteren. Op deze manier kunnen veel meer protestantse 
kerken in het zuiden van Nederland geholpen worden. 

31 MEI PINKSTEREN KERK IN ACTIE PINKSTERZENDING 
In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op 
straat. Ze worden hier door volwassenen neergezet om te bedelen. Ze 
gaan niet naar school, worden uitgebuit en mishandeld. Kerk in Actie 
werkt samen met drie organisaties die dit probleem aanpakken. Zij 
vangen straatkinderen op, proberen hen te herenigen met hun familie, 
zorgen dat ze weer naar school gaan en werken aan preventie in het 
gebied waar veel van deze kinderen vandaan komen. Geef straatkin-
deren een nieuwe kans via deze collecte. 
 
7 JUNI STG. DE VROLIJKHEID AZC GRAVE 
Stichting De Vrolijkheid geeft extra aandacht aan kinderen en jongeren 
in Nederlandse asielzoekerscentra. Deze jonge vluchtelingen zijn af-
komstig uit landen waar geweld en onderdrukking tot het dagelijks le-
ven horen. Ze hebben hun vertrouwde leven achter zich moeten laten.  
Hun bestaan in Nederland blijft vaak nog jarenlang uiterst onzeker Voor 
deze kinderen organiseert de Vrolijkheid samen met bewoners in het  
AZC creatieve activiteiten. Om even kind te kunnen zijn. 

 
14 JUNI BRABANT VOOR MOLDAVIE 
Brabantse kerken slaan de handen ineen voor Moldavië, het armste land van 
Europa. Onder de noemer ‘Brabant voor Moldavië’ gaan gemeenten aan de slag 
voor eenzame ouderen en kinderen in Moldavië.  
 
21 JUNI STG. MADALIEF 
Stichting  Madalief is een non profit organisatie met als doel  de kans-
armste kinderen in Madagaskar een betere toekomst te bieden. Begon-
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nen als samenwerkingsverband met een lokale partner, later  uitge-

groeid tot een stichting die meerdere projecten en programma’s in Ma-

dagaskar ondersteunt. Eén van de projecten is een weeshuis in Ambo-

sitra 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. 

 

 

 
 

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  
"'t Kumt altied ánders" 
 
Ton van Brussel haalde deze tekst aan tijdens de Bijbelstudieavond van 

9 maart.  

"'t Kumt altied ánders". Hij herinnerde zich deze woorden ooit te heb-

ben gelezen op een grafsteen en moest hieraan denken naar aanleiding 

van de kerkdienst een dag eerder.  

Jan Hoiting wachtte ons al bij de voordeur op: "Houd je jas maar aan; 

we hebben geen stroom en dus doet ook de kachel het niet". Toen be-

greep ik waarom ter plekke de straat openlag en mannen in gele werk-

kleding over een open gat gebogen stonden. Herman Vromans had zich 

er op verheugd zich nog eens op ons trotse Tits-orgel te kunnen uitle-

ven.  

Dat ging dus óók niet door. Met z'n allen dicht opeen gepakt kerkten we 

in de Bagijnhof. Herman begeleidde ons op de piano en Ton van Brussel 

leidde de dienst staande voor de bar. Toch mogen we terugzien op een 

goede viering, de dienst kreeg er een extra dimensie bij; een gevoel 

van saamhorigheid. We zaten toen nog gezellig knus dicht tegen elkaar, 

ons niet bewust van het feit dat dit zo 'gevaarlijk' was. 't Kumt altied 

ánders ........, en zo was er dus na afloop ook géén koffie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze dienst leek een aanloop te zijn voor een veel heftiger "ánders". 

Het Coronavirus is inmiddels het gesprek van de dag. Toch best moei-

lijk, om je naar alle goede en ernstige adviezen te gedragen als je di-

rect om je heen alleen maar kunt constateren dat alles niet anders is 

dan anders.  

Nou ja, behalve de confrontatie met lege schappen in de supermarkt 

dan, behalve het afblazen van geplande samenkomsten en ook behalve 

de overkill aan informatie over het dreigende virus. Geen kerkdiensten 

in onze vertrouwde Bagijnenkerk.  

13



2 
 

Het is zo dubbel allemaal: In en om het huis is alles niet anders dan 
anders maar het hele sociale en economische leven staat intussen wel 
op z'n kop. 
  
Op dit moment lezen Lies en ik het Bijbelgedeelte over de uittocht uit 
Egypte. We besloten om hiernaast nog eens naar de filmklassieker uit 
1956, "De Tien Geboden" te kijken. Een zit van 3 uur, maar toch op-
nieuw de moeite waard. Tjonge, wat heeft dat toenmalige slavenvolk 
een veranderingen aan zich voorbij zien gaan en ondergaan. "Wees niet 
bang!", sprak Mozes. Ja ja, denk je eens in: vóór je het water van de 
Rode Zee en achter je het dreigende leger van de Egyptenaren. Wees 
niet bang. Ammehoela. Het volk stond op het punt om Mozes te steni-
gen. Maar ............... het kwam ánders. God hield de regie in handen. 
De bevrijding kwam. Indrukwekkend. 
 
Van de een op de andere dag moeten we, vanwege de Coronadreiging, 
het stellen zonder kerkdienst. Maar omzien naar elkaar gaat, zij het 
met enige improvisatie, 'gewoon' door, daar zijn we tenslotte een kerk-
gemeente voor. Tóch? 
We moeten ons maar niet bang laten maken: 't Kumt altied ánders.  
Goed te weten dat onze God ook nu de regie in handen houdt! 
 
Frank van Den Dool 
 

 
Verhalen van gemeenteleden 

 
Lieve allemaal, 
 
Heerlijk weer, volop werk, genieten van de zon…. 
En toch is alles anders… 
Hoe beleef ik deze tijd?  
Ik werk iets meer dan anders: De dagverblijven voor verstandelijk ge-
handicapten zijn dicht, dus onze cliënten (acht) zijn alle dagen thuis. 
Dit betekent dat er een dagprogramma is gemaakt, dat er meer dag-
diensten zijn en dat ik een beetje anders werk. Maar het is prima te 
doen. 
Het koor kan niet repeteren, dit vangen we op door linken van muziek 
door te sturen naar de leden, kunnen we toch genieten van de muziek. 
Theo heeft even geen werk: de golfbaan is dicht, de muziekverenigin-
gen repeteren niet en er zijn geen uitvoeringen. Maar muziek schrijven 
blijft mogelijk dus dat doet hij nu volop! 
Janneke studeert gewoon door, in haar eigen tempo… 
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Toch merk ik dat er een sluier onrust, onbehagen, onzekerheid over 
mijn leven ligt.  
Ik sluit me soms bewust af van nieuwsberichten. 
Erger me eraan als er nieuws wordt gemaakt van iets dat nog helemaal 
in de toekomst ligt, als er vooruit gelopen wordt op een persconferentie 
die over een week pas gehouden wordt. Stel dat dit, als nu dat…. 
Dus luister ik naar de zenders die onafgebroken muziek uitzenden, of 
kijk ik naar programma’s waarin huizen worden verbouwd, jurken wor-
den gepast of de natuur prachtig in beeld wordt gebracht.  
Maar natuurlijk wil ik ook op de hoogte blijven, dus ja, ik volg het 
nieuws wel. Op mijn manier, dus gedoceerd.  
We blijven doen wat we moeten doen, doen de boodschappen, houden 
contact met familie (al is het via Wordfeud), wandelen een rondje in de 
buurt. 
Een beetje zoals altijd, maar toch compleet anders. 
 
Liefs, Petra Jetten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Het coronavirus is nu ook in Nederland en als eerste vooral in Brabant.  
Maar het advies is, als je niet verkouden bent mag je gewoon naar bui-
ten, het zal wel niet zo’n vaart lopen denken we dan nog. Dus zondag 8 
maart gaan we naar de kerk. Door een elektriciteitsstoring is er geen 
verwarming, we houden de dienst in de Bagijnhof. Ds. Ton van Brussel 
gaat voor en we zijn met veel gemeenteleden, na afloop van de dienst 
geven we handen en gaan naar huis. 
Maar dan een telefoontje van onze zoon. Hij vindt het heel onverstan-
dig dat we naar de kerk zijn geweest en handen hebben geschud. BLIJF 
THUIS !! is zijn advies. ’s Maandags heb ik nog twee vergaderingen, 
maar het zet me toch aan het denken.  
Later in de week krijgen we via de media te horen hoeveel besmettin-
gen er in Brabant zijn. Ik schrik ervan. Het lijkt of we met z’n allen in 
een verkeerde film zijn terechtgekomen. 
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Omdat we tot risicogroep behoren zijn  we inmiddels vijf weken “opge-
hokt”  in ons huis. We zitten met het mooie weer in de tuin en genieten 
ervan hoe prachtig het buiten wordt. (De lente weet van niets). Als zo-
velen luisteren we naar muziek, lezen, doen klusjes in huis. Wandelen 
of fietsen een rondje. We appen, bellen, videobellen en blijven zo in 
contact met iedereen. Maar de persoonlijke sociale contacten missen 
we, de kinderen de kleinkinderen, de kerkdienst en het gezamenlijk 
koffiedrinken daarna, naar yoga, repetitie van Cantate Deo, het koffie-
zetten voor de Maessanghers. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje, 
dus er rest ons maar één ding: aan de regels houden en volhouden. 
Maar dit is maar klein leed want je zult maar iemand verloren hebben 
aan deze onzichtbare vijand…. 
Laten we hopen en bidden dat er weer een tijd komt dat we kunnen 
zeggen: weet je nog……..  
Zouden we er iets van geleerd hebben dat we niet alles naar onze hand 
kunnen zetten? Laten we het hopen.  
Het ga u allen goed en blijf gezond.  
 
Groeten van ons beiden. 
Jan en Joke Teunissen. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Of ik iets wilde schrijven over deze tijd was de vraag. Ja dat wil ik wel, 
maar waar zal ik beginnen?  
Om even een beeld te schetsen, ik werk in het onderwijs, in een kleu-
terklas, mijn man in de horeca. We hebben twee kinderen, een meisje 
van acht en een jongen van vijf. Om ons heen zijn er mensen met wie 
we rekening moeten houden, dus bezoek aan opa en oma en het inten-
sieve contact zijn vrijwel meteen geschrapt. We videobellen wel, maar 
dat is toch niet hetzelfde. Steeds meer dingen werden geschrapt. Naar 
school gaan kon niet meer, het werk kwam nu digitaal onze woonkamer 
binnen. Dochterlief neemt elke dag plaats achter haar laptop en maakt 
de opdrachten die ze krijgt. De uitleg krijgt ze via filmpjes en de op-
drachten maakt ze ook digitaal en moeten aan het einde van de dag 
verstuurd worden. Het typewerk vergt veel tijd. Dus vaak stellen we 
ons de vraag, wat is belangrijker, het typen of de juiste uitkomst ge-
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ven. We kunnen wel zeggen dat ze alles zelf moet doen, maar het digi-
tale verwerken is zij ook niet gewend en de juf is ook niet altijd bereik-
baar (lees twee keer een uurtje, tijdens een chatsessie) dus zit ik 
meestal naast haar. Zelf moet ik mijn werk nu ook digitaal verrichten, 
dat houdt in dat ik videobel met kinderen en vergaderingen op dezelfde 
manier houdt. Mijn digitale vaardigheden zijn de afgelopen weken 
enorm gegroeid, maar ik zit ook steeds meer op een en dezelfde plek 
aan tafel achter een laptop. Ik spreek veel kinderen die school missen 
en ouders die soms niet meer weten wat ze moeten doen en het erg 
veel vinden allemaal. En dat klopt, want uit eigen ervaring weet ik dat 
je leerkracht bent van je eigen kind, je eigen werk hebt en ook nog 
moeder en partner bent. Waar je eerst ruimte en tijd had om even op 
de koffie te gaan, of om die ene klus te doen of die ene boodschap, zit 
je nu je eigen werk thuis te doen en je kind te onderwijzen. Het loopt 
allemaal door elkaar heen en soms vergeet je zelfs om even een pauze 
te houden. “Ik sta constant aan”, hoor ik om mij heen en dat ervaar ik 
zelf ook zo. Omdat bewegen gezond is, lopen we na al het schoolwerk 
en eigen werk een half uurtje een rondje in de buurt buiten. We letten 
op afstand houden en spelen in de speeltuin mag alleen wanneer het 
niet te druk is. De kinderen missen hun vriendjes, zelf zie ik mijn vrien-
den en familie ook niet meer of op gepaste afstand. De verjaardag van 
mijn neefje hebben we videobellend gevierd, wel met een gebakje erbij 
dat geregeld was door zijn ouders. En Pasen was ook niet wat het was. 
Het was fijn met mijn eigen gezin, begrijp me niet verkeerd, maar waar 
de tafel normaal gedekt was voor anderen, bleven die plaatsen nu leeg.  
Ondertussen hebben we te horen gekregen dat de opa van mijn man op 
sterven ligt. Het is niet Corona gerelateerd, maar het maakt het niet 
makkelijker. Er moeten keuzes gemaakt worden, wie mag erbij en wie 
niet, welke mensen mogen er op de uitvaart komen etc.. In de normale 
situatie ging je erheen,een knuffel geven ter bemoediging en kon ie-
dereen op de uitvaart komen. Nu staan we op anderhalve meter van 
elkaar machteloos toe te kijken. 
Deze periode heeft mij ook aan het denken gezet. Aan de ene kant zijn 
er zorgen, om bijvoorbeeld het werk van mijn man, de gezondheid van 
mijn ouders en schoonouders, vereenzaming van mensen. Aan de an-
dere kant laat het ook zien dat je meer gaat waarderen wat je thuis 
hebt en wat jouw omgeving te bieden heeft. Het zet aan tot creatief 
denken en andere oplossingen. Het is af en toe wennen en aanpassen, 
maar het lukt. Ondanks alles blijf ik positief en bedenk ik dat we alle-
maal in ongeveer hetzelfde schuitje zitten. Hou vol en blijf gezond! 
 
Lieve groeten, Pauline Rutten-Mijdam 
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Begin februari hoorden wij van een coronavirus 
in Wuhan. De beelden op de TV lieten ons zien 
hoe erg de toestand daar was. Maar ongerust 
waren wij nog niet. Het was zo ver bij ons van-
daan. We hadden niet in de gaten dat het virus 
zich zo snel zou kunnen verspreiden. We 
schudden nog vrolijk elkaar de hand en er werd 
nog gekust. Toen we hoorden over de eerst 
patiënt in Nederland kwam het toch dichterbij 
en begonnen we ons wel zorgen te maken. En 
toen vervolgens de ambulance bij ons in de 
straat kwam  met twee ingepakte verpleeg-

kundigen was het erg schrikken en was het virus wel heel dichtbij. Met 
de maatregelen van scholen dicht, horeca en bedrijven sluiten en alle-
maal binnen blijven, was het schrikken en het leven werd ineens heel 
anders. Wat ik heel lastig vind, is dat het mijn spontaniteit in de weg 
staat. Geen sociale contacten, kinderen en kleinkinderen niet zien en 
kunnen knuffelen. Het is zo raar en onwerkelijk. Dat je met een boog 
om mensen heen moet lopen, is eigenlijk niet wat je wilt en voelt niet 
fijn. In de rij staan bij supermarkt en buiten bij de apotheek, een paar 
mensen in de winkel voelt  vreemd. Wij voelen ons momenteel gelukkig 
gezond en fit. Wij komen wel buiten zodat wij boodschappen (met 
handschoenen aan) kunnen doen voor mensen die absoluut niet naar 
buiten kunnen. Met het mooie weer gaan we fietsen en we hebben het 
voorrecht een tuin te hebben waar we onze energie in kwijt kunnen en 
waar we ook van kunnen genieten. Vervelen doen we ons nog niet. De 
kasten zijn inmiddels schoon en de zolder heeft ook eens een opknap-
beurt gehad. Verder vermaken wij ons met puzzelen, lezen, spelletjes 
en we kijken wat meer TV. We blijven alle ontwikkelingen volgen. Maar 
we beseffen ook heel goed dat er mensen zijn voor wie deze toestand 
zo moeilijk en eenzaam is. Die niet naar buiten kunnen, geen bezoek 
kunnen ontvangen, geen knuffel, geen arm om je heen. Tehuizen die 
op slot zijn. Ik vind dat zo onmenselijk en moeilijk. Je zou zo graag iets 
willen doen. Maar helaas het kan niet. We missen de kerkdiensten. We 
volgen de diensten via TV en Oss. Maar het is toch anders. Even elkaar 
zien, bijkletsen, koffie drinken en gezellig samenzijn is een gemis. Als 
je ook nog jarig bent in deze tijd komt er geen bezoek en is het een 
stille verjaardag. Maar er is gelukkig face time en appverkeer. Dat is in 
deze tijd goud waard en daar zijn we erg blij mee. Maar we moeten 
met elkaar verder. We doen ons best, zijn voorzichtig en hopen dat er 
snel een einde komt aan deze moeilijke tijd, al zal het misschien even 
duren. We maken ons wel zorgen hoe alles straks weer op gang moet 
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komen en wat de consequenties hiervan zullen zijn. We blijven ver-

trouwen op een goede afloop en hopen elkaar snel weer te zien.  

Voor mensen die alleen zijn en zich eenzaam voelen: jullie mogen ons 

altijd bellen voor een praatje. We wensen iedereen alle goeds en heel 

veel sterkte. Blijf gezond en laten we de moed er in houden. 

Lieve groeten 

Henny Sissing/Wim de Bruijn 

Tel.0486-472413 

 

Inlia 
 

Werken in tijden van corona 

 

“Je moet er niet aan denken dat we het corona-virus hier krijgen”. 

INLIA neemt vele maatregelen om gasten en medewerkers te bescher-

men. 

Ze schuift het onderste luikje een centimeter of tien open. Daar kan ze 

dan nét de envelop met het leefgeld en de brief met de nieuwste coro-

na-instructies doorheen steken. Door het raam van de bouwkeet glim-

lacht ze nog even naar de man die het aanneemt. Geen handdruk, geen 

schouderklopje. De uitbetaling van het leefgeld aan de gasten in de 

opvang van INLIA is dezer dagen wezenlijk anders dan gebruikelijk. Het 

corona-virus eist ook hier strenge maatregelen. “Het is zo kaal”, zegt 

woonbegeleider Britt met spijt in haar stem, “Mensen kunnen zo’n mo-

ment van contact zó goed gebruiken. Maar we kunnen geen enkel risico 

nemen. Niet met onze gasten, niet met onszelf. De mensen hier zijn 

van ons afhankelijk.” De medewerkers van INLIA zijn doordrongen van 

dat besef én van de risico’s van corona. Ze vangen honderden mensen 

op, onder wie veel kwetsbare gasten. Bejaarden, mensen met longaan-

doeningen, iemand met een auto-immuunziekte, een ex-kankerpatiënt, 

iemand die een transplantatie heeft gehad, ga zo maar door.  

INLIA is feitelijk een zorginstelling. Zo’n 400 gasten zijn afhankelijk van 

INLIA voor een dak boven hun hoofd, voor leefgeld om te voorzien in 

eten en andere directe levensbehoeften, voor douche en toilet. Maar 

niet alleen dat: ze zijn ook van INLIA afhankelijk voor medische zorg, 

psychische ondersteuning, maatschappelijke en juridische begeleiding, 

voor het werken aan een oplossing voor hun situatie. Het grootste deel 

van hen zit in 3 centrale locaties, zoals het voormalige Formule 1 hotel 

aan de rand van Groningen waar Britt werkt. 

Al direct in het begin van de uitbraak van het coronavirus zijn veel hy-

giëne-maatregelen genomen. Er is extra zeep uitgedeeld aan alle gas-

ten, samen met instructies in allerlei talen over hoe je verspreiding van 

het virus zo goed mogelijk kunt beperken.  
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Die instructies worden steeds weer vernieuwd. Zodat de gasten steeds 
de nieuwste regels kennen, zoals anderhalve meter afstand houden en 
de boetes die je kunt krijgen. “Dan zitten we weer met ons team hon-
derden flyers te knippen”, vertelt Britt, “En hoe bizar ook: dan ervaar je 
de saamhorigheid.” 
 Ze spreken mensen onmiddellijk aan als die zich niet aan de regels 
houden. “Soms hebben mensen het niet goed begrepen of vergeten ze 
het even. Of het zijn psychiatrische patiënten, die het allemaal niet zo 
scherp kunnen krijgen. Maar iedereen werkt mee. In het begin was er 
nog wel een enkeling die dacht dat het allemaal niet zo nauw kwam, 
maar dat is wel voorbij. Iemand zei eerder “Als God het mijn tijd vindt, 
dan is dat maar zo”, maar die trok ook bij met het argument dat je 
moet voorkomen dat een ander het krijgt. Samen voor elkaar zorgen, 
daar zet iedereen zich voor in.” 
Ze letten goed op of mensen geen klachten krijgen. Wie ziektever-
schijnselen heeft wordt onmiddellijk de temperatuur genomen. Met 
handschoenen aan uiteraard. “Of ik bezorgd ben? Ja, natuurlijk,” zegt 
Britt, “Je houdt je hart vast voor als er mensen hier besmet worden 
met corona.” Ik bedoelde eigenlijk of ze bang was om zelf besmet te 
raken, zeg ik. “Oh!”  Daar moet ze even over nadenken. 
 “Weet je: het kan niet anders. Wat ik al zei: de gasten zijn van ons 
afhankelijk. We hebben goede werkinstructies, die worden voortdurend 
vernieuwd, we sluiten risico’s echt zoveel mogelijk uit. En we passen 
goed op elkaar. Dat is ons op het hart gedrukt. We zijn op elkaar inge-
speeld en we zijn scherp op het geringste signaal.” De desinfecterende 
gel is voortdurend in gebruik, de deurknoppen glimmen als nooit tevo-
ren.  
“Maar echt: je moet er niet aan denken dat we hier binnen corona krij-
gen. Er zitten hier bijna honderd mensen, de meesten met z’n tweeën 
op een kamer. Dan kom je echt wel dichter dan 1,5 meter bij elkaar, 
dat kan niet anders. Er zijn op deze locatie alleen gezamenlijke douches 
en toiletten. En we hebben echt veel kwetsbare mensen. Als dat virus 
hier komt…” Ze huivert bij de gedachte. Het ver-
volg is even realistisch als ontnuchterend: “We zijn 
al bezig met het doorspreken van overlijdensproto-
collen.”  
“Maar het is gewoon goed, dat we op alles voorbe-
reid zijn’, zegt Britt. Protocollen, maatregelen en 
(werk)instructies, geven duidelijkheid en vertrou-
wen. Medewerkers weten dat de directie ook werkt 
aan noodscenario’s. Ook dat geeft vertrouwen. “We 
doen er alles aan en we slepen elkaar er doorheen. 
We gaan dit samen fiksen”, besluit Britt. Op de 
achtergrond hoor ik bijval. 
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NBG-weggeefactie met bemoediging uit de Bijbel 
 
Nu het coronavirus Nederland bezighoudt, kinderen veel meer thuis 
zitten en verpleeghuisbezoek niet mag, komt het Nederlands Bijbelge-
nootschap (NBG) met een weggeefactie. ‘De Bijbel heeft mensen door 
de eeuwen heen rust, vertrouwen, hoop en moed gegeven in onzekere 
tijden’, zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. ‘Daarom stellen we 
die bemoediging nu voor iedereen gratis beschikbaar.’ 
 
Er is keuze uit drie bijbeluitgaven, die mensen kunnen aanvragen voor 
zichzelf, de kinderen of voor kwetsbare of eenzame bekenden. 
Kinderuitgaven en Psalmen 
Twee van de boeken zijn voor kinderen. Het derde boekje is een editie 
van de Psalmen:  
 
x De Samenleesbijbel Junior: 14 stappen. 

Deze uitgave is bedoeld voor kinderen 
van 4-7 jaar en bevat Psalm 23, het 
verhaal over Jesaja die droomt van 
vrede, de Bergrede van Jezus, het 
Paasverhaal en tien andere verhalen. 
Naast de bijbelverhalen staan er op-
drachten, vragen en proefjes in.  

 
x Het Lucas-evangelie uit de Samenleesbijbel. Dit boekje is bedoeld 

voor kinderen van 8-12 jaar. Het bevat verhalen over Jezus, waar-
onder het paasverhaal. Er staan creatieve opdrachten bij, waarmee 
kinderen de betekenis van de verhalen kunnen ontdekken.  

 
x Psalmen Dichtbij, een uitgave van het boek Psalmen in de Bijbel in 

Gewone Taal. Naast de psalmtekst staan vragen, die bedoeld zijn om 
je te helpen om uit deze bijbelse gedichten rust, vertrouwen en hoop 
te putten. 

 
Zowel de EO, die Psalmen Dichtbij mogelijk maakte, als de Protestantse 
Kerk in Nederland, die meewerkte aan de Samenleesbijbel, ondersteu-
nen deze actie van harte. 
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Bestelwijze 
Iedere besteller mag maximaal één exemplaar per titel opvragen. Per 
adres is één bestelling mogelijk. De actie loopt zo lang de voorraad 
strekt van in totaal 40.000 exemplaren, dus op is op. De boeken kun-
nen aangevraagd worden via: bijbelgenootschap.nl/juistnu. 

 
 

Gedicht 
MAAR DE LENTE WIST HET NIET…. 
 
Het was begin 2020...  
De mensen hadden een lange donkere winter achter de rug,  
Februari was een hele onrustige maand geweest met veel stormen en 
veel regen 
De natuur was onrustig, alsof ze de mensen iets wilde vertellen, alsof 
ze de mensen ergens voor wilde waarschuwen…En toen werd het 
Maart...  
 
Het was Maart 2020...  
De straten waren leeg, de meeste winkels waren gesloten, de meeste 
auto's stonden langs de kant van de weg, de mensen kwamen bijna 
niet meer buiten en dat over de hele wereld, landen gingen op slot, de 
mensen konden niet geloven dat dit gebeurde, het was zo surrealis-
tisch...Iedereen wist wat er aan de hand was 
 
Maar de lente wist het niet  
En de bloemen bleven bloeien  
En de zon scheen…De eerste mooie lentedag sinds lange tijd brak aan 
En de zwaluwen kwamen terug  
En de lucht werd roze en blauw  
Het werd later donker en 's ochtends kwam het licht vroeg door de ra-
men  
 
Het was Maart 2020...  
De jongeren studeerden online, vanuit huis 
Kinderen speelden onvermijdelijk vooral in huis 
Pubers verveelden zich, ouders wisten niet wat te doen 
Mensen kwamen alleen even buiten om boodschappen te doen of om 
de hond uit te laten  
Bijna alles was gesloten …Zelfs de kantoren, hotels, restaurants en bars  
Het leger begon uitgangen en grenzen te bewaken  
Mensen moesten vanuit huis gaan werken  
Ondernemers kwamen in de problemen  
De meeste kinderen konden niet meer naar school  
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Er was ineens niet genoeg ruimte voor iedereen in ziekenhuizen, opera-
ties en onderzoeken werden uitgesteld...Iedereen wist het  
 
Maar de lente wist het niet en het ontsproot 
Ze draaide onverstoorbaar  haar jaarlijkse programma af  
Ze schonk ons haar mooiste bloemen en haar heerlijkste geuren 
Het was Maart 2020   
 
Iedereen zat thuis in quarantaine om gezondheidsredenen of preventief 
Sommige mensen mochten niet meer naar hun werk, anderen móesten  
Elkaar omhelzen, kussen of een hand geven was ineens een bedreiging  
Iedereen moest flinke afstand tot elkaar bewaren, dat was afschuwelijk  
In de supermarkt waren allerlei schappen leeg  
Allerlei leuke dingen gingen niet meer door, daar werd een streep door 
gezet en niemand wist wanneer dat weer kon 
Mensen werden beperkt in hun vrijheid terwijl er vrede was  
Over de hele wereld werden veel mensen ziek en het was besmette-
lijk...  
Er was isolatie, ziekte en paniek….Toen werd de angst pas echt!!  
 
En de dagen zagen er allemaal hetzelfde uit...  
En de weken duurden ineens veel langer...  
En iedereen hoopte dat er niet nóg meer strenge maatregelen zouden 
volgen... 
De mensen zaten vast in een film en hoopten dagelijks op dé held...  
De wereld was vertraagd terwijl het geen vakantie was, niemand had 
dit verwacht...Iedereen wist wat er gebeurde  
 
Maar de lente wist het niet en de rozen bleven bloeien  
De Magnolia stond in de knop  
De vogeltjes begonnen aan hun nestjes 
 
En toen… 
Het plezier van koken en samen eten werd herontdekt  
Iedereen gaf elkaar tips over leuke dingen die je met je kinderen kon 
doen 
Er was weer tijd om te schrijven en te lezen, mensen lieten hun fanta-
sie de vrije loop en verveling ontsproot in creativiteit  
Sommigen leerden een nieuwe taal  
Sommigen ontdekten kunst  
Sommigen ontdekten dat ze niet écht leefden en vonden de weg naar 
zichzelf terug  
Anderen stopten met onwetend onderhandelen  
Iedereen had van de één op de andere dag veel meer tijd voor het ge-
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zin  
Eentje sloot het kantoor en opende een herberg met slechts vier men-
sen  
Anderen verlieten hun vastgeroeste relatie om de liefde van hun leven 
te vinden 
Anderen boden aan om voor kwetsbare mensen boodschappen te doen 
of te koken  
Iedereen wist ineens wat een 'vitaal beroep' was, deze mensen werden 
helden, ze werden meer gewaardeerd dan ooit  
Anderen gingen op afstand muziek met elkaar maken of zingen om op 
deze manier samen te zijn 
Mensen kregen oog voor eenzaamheid en verzonnen dingen om er iets 
aan te doen 
Mensen herstelden van hun stressvolle leven 
Mensen die elkaar niet kenden begonnen spontaan een praatje met 
elkaar 
Sommigen maakten vliegers van papier met hun telefoonnummer erop 
zodat eenzame mensen ze konden bellen  
De overheid ging bedrijven en zelfstandigen helpen zodat ze niet failliet 
zouden gaan of mensen zouden moeten ontslaan 
Gepensioneerde zorgpersoneel bood zichzelf aan om te helpen in de 
Zorg  
Uit alle hoeken kwamen vrijwilligers, iedereen wilde iets doen  
Om 20:00 uur s ‘avonds gingen mensen uit allerlei landen klappen voor 
alle artsen, verpleegkundigen en zorgpersoneel die keihard aan het 
werk waren om in de zorg alles draaiende te houden 
 
Het was het jaar waarin men het belang erkende van gezondheid en 
verbinding, van saamhorigheid, van sociale contacten en misschien ook 
van zijn roeping, dit deed iets met het collectieve bewustzijn, dit deed 
iets met alle mensen…  
En de economie ging bijna kopje onder, maar stopte niet, het vond 
zichzelf opnieuw uit 
Het was het jaar waarin de wereld leek te stoppen, het jaar waarin we 
met elkaar in de geschiedenisboeken zouden komen…Dat wisten we 
allemaal 
 
En de lente wist het niet,  
En de bloemen bleven bloeien, en de bomen liepen uit 
En het werd steeds warmer  
En er waren veel meer vogels  
 
En toen kwam de dag van bevrijding… 
De mensen keken tv en de premier vertelde iedereen dat de noodsitua-
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tie voorbij was  

En dat het virus had verloren!  

Dat iedereen SAMEN had gewonnen!!! 

En toen ging iedereen de straat op...  

Met tranen in de ogen...  

Zonder maskers  en handschoenen… 

De buurman werd geknuffeld, alsof hij een broer was  

En de wereld was mooier en liefdevoller geworden  

En de mensen waren humaner geworden  

En ze hadden weer waarden en normen  

De harten van mensen waren weer open, en dat had positieve gevolgen 

Doordat alles stil had gestaan kon de aarde weer ademen, ook zij was 

genezen van wat de mensen háár veel eerder hadden aangedaan  

 

En toen kwam de zomer....  

Omdat de lente het niet wist  

En hij was er nog steeds  

Ondanks alles  

Ondanks het virus  

Ondanks de angst  

Ondanks de dood  

 

Omdat de lente het niet wist,  

leerde iedereen  

de kracht van het leven… 

 

Susan Blanco (De Taalrecycler) 
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Informatie van en voor Grave 
Van de kerkenraad 
 

Hebt u het vertrouwde klokkengeluid van de 
Graafse kerk gehoord de afgelopen weken? 
Zo ja, dan heeft u zich misschien wel afge-
vraagd waarom de klok geluid werd. Wel, 
dat zit zo. De Raad van Kerken heeft een 
aantal weken geleden alle kerken opgeroe-
pen om elke woensdag tussen 19.00 en 
19.15 uur de klok te luiden. De Raad van 
Kerken hoopt dat het klokkengelui voor een 
ieder een teken van hoop en troost is. Jan 
Hoiting toonde zich onmiddellijk bereid het 
klokkenluiden voor zijn rekening te nemen. 
En zo geschiedde. Of het aan het enthousi-
asme van Jan lag of aan het eigenwijze 
klokkentouw, dat weten we niet, maar feit is 

dat de klok op 25 maart na tien minuten luiden de brui er aan gaf. De 
klok was over de kop gegaan. Later die week kregen Jan en Joop Nohl 
de klok gelukkig weer in het gareel en sindsdien luidt de klok weer elke 
woensdagavond. Ook aan de oproep om op eerste Paasdag om 12.00 
uur de klok extra te luiden is door Jan gehoor gegeven.  
 
De kerk mist heel wat inkomsten nu het gebouw gesloten is voor alle 
activiteiten. Omdat de diverse verenigingen en groepen niet in de kerk 
terecht kunnen, kunnen we ook de huur niet innen. We waren daarom 
verheugd toen we van Samen aan tafel het hartverwarmende bericht 
kregen dat de huur ook in deze periode gewoon aan hen doorberekend 
mag worden. 
 
Door de maatregelen om het Corona virus in te perken vallen veel acti-
viteiten weg. De zondagse kerkdienst, het koffiedrinken na afloop, 
maar ook activiteiten als de lunch die we op 19 april wilden organise-
ren. De lunch was een van de activiteiten om geld bij elkaar te krijgen 
voor de restauratie van de kerk en van het orgel. Een andere manier 
om hiervoor geld te werven was de extra collecte tijdens de kerkdienst, 
die we onlangs in het leven riepen en die nu dus maanden lang stil zal 
liggen. In het licht van het Corona virus, dat de levens van mensen zo 
overhoop gooit, is het werven van geld natuurlijk van ondergeschikt 
belang. Onze gezondheid staat op dit moment voorop en terecht! 
Maar.….in 2021 zal het dak van de kerk echt onder handen genomen 
moeten worden. En hetzelfde geldt voor het orgel. Zodra de omstan-
digheden het toe laten, zullen we met hernieuwde energie alle extra 
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activiteiten alsnog gaan organiseren. Maar wilt u, tot die tijd, ons res-
tauratiepotje spekken, dan zouden we u daarvoor erg dankbaar zijn. 
Elke gift is welkom! 
U kunt uw bijdrage overmaken op NL75 INGB 000 106 88 71 t.n.v. Col-
lege van Beheer Protestantse kerk Grave onder vermelding van ‘restau-
ratie’. 
 
Hartelijke groet en blijf gezond! 
Kerkenraad Protestantse kerk Grave 
 

 
Bloemengroet 

 
Met een kleine onderbreking op 15 maart, omdat we nog even aan de 
nieuwe situatie moesten wennen, gaat ook in deze tijd de bloemengroet 
van de gemeente gewoon door. In de afgelopen weken gingen de 
bloemen naar: 
 
08 maart Anita Winters 
22 maart Janny en Peter Hendriks 
29 maart Liesbeth van Rhijn 
05 april Ankie Smids 
12 april Henk Lieverdink 
19 april Hedi Jansen 
  

Ledenadministratie 

Hierbij geef ik de mutaties door, zo ver deze bij mij bekend zijn. 
 
Verhuisd naar andere gemeente: 
07-03-2020 Mevrouw F.M. Titerloblobey naar Oss 
 
Verhuisd binnen de gemeente: 
09-04-2020 Dhr. J.H. Lieverdink 
 
 
Met vriendelijke groeten,  
Janny Ramp  
 
U kunt mij als volgt bereiken: Postadres: Postbus 68, 5360AB Grave 
Of  per e-mail: ramp.janny@gmail.com   
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Ingezonden 
 
Beste mensen, 
 
Als gezin Lieverdink hebben we een lastige periode achter de rug. Een 
periode die al ruim anderhalf jaar duurt. Het verloop daarvan weten 
jullie. En nu is er de Corona-crisis. Dit kan je toch ook niet van tevoren 
verzinnen? 
Alle gebeurtenissen van het afgelopen jaar hebben uiteraard een enor-
me impact op mijn vader. En al die gebeurtenissen kunnen nu nog niet 
goed verwerkt worden doordat er teveel om hem heen gebeurt om dit 
in rust te gaan verwerken. Het rouwen om mijn moeder, opname en 
verhuizing binnen de GGZ met mensen die veel zieker waren dan mijn 
vader en daardoor ook voor onrust zorgden, en dan natuurlijk nu de 
corona-crisis.  
Mijn vader is inmiddels wel snel terecht gekomen op de plek waar hij al 
eerder ook met mijn moeder had willen wonen namelijk Catharinahof. 
Hij heeft daar een mooi zorgappartement gekregen waar hij zelfstandig 
woont en de zorg ontvangt die op dit moment nodig is. De intentie was 
natuurlijk om dan zoveel mogelijk aan de activiteiten te gaan deelne-
men die aangeboden worden waarbij het in verbinding zijn met anderen 
hem zo fijn leken. Echter lukt dit natuurlijk nu niet in verband met alle 
beperkende maatregelen. Dit feit dat er weinig ‘echt’ menselijk contact 
is met anderen en met ons als familie, maakt dat het een erg moeilijke 
periode is voor mijn vader die al het nodige achter de kiezen heeft. De 
verjaardag van hemzelf op 18 april zonder bezoek moeten vieren. 26 
april zouden hij en mijn moeder 60 jaar getrouwd zijn. Heel verdrietig 
dat we dat niet meer samen kunnen vieren en ook wederom niet samen 
kunnen zijn op die dag, ook al gaan we dat later wel goed maken. 
Wel merk ik dat het contact dat hij heeft met zijn vrienden van de kerk, 
hem enorm goed doen. Alle bloemen, kaarten, telefoontjes, bezoekjes 
(Ankie Smids die ook in Oss op ‘raambezoek’ kwam, geweldig!) zorgen 
ervoor dat, naast zijn geloof, deze periode door te komen is voor hem. 
Hij is daar ook erg dankbaar voor.  
Tenslotte wil ik jullie namens mijn vader enorm bedanken voor de ge-
geven steun en bemoediging en hopelijk kan hij snel zelf een bakje 
koffie schenken aan degenen die na deze periode zijn nieuwe woonplek 
komen bezichtigen. Zoals mijn moeder zei: Het komt allemaal goed! 
Met vriendelijke groet, 
 
Annet Gubbels – Lieverdink 
 
Zijn nieuwe adres is trouwens: Pater vd Elsenstraat 41, 5361 EC Grave. 
Telefoon: 0486-471421 
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OP DE KOFFIE 

 

Via het internet konden we 'deelnemen' aan de Paasviering. Maar wat 
een enorm verschil met hoe we dit andere jaren mochten beleven. Pa-
sen. Het is haast ongemerkt aan ons voorbij gegaan. Het Gemeentele-
ven dat u nu leest is alweer de Pinkstereditie. Of we elkaar bij de Pink-
sterviering kunnen treffen is voorlopig nog zeer twijfelachtig. 
 
Eigenlijk had boven dit schrijven "LIEF & LEED" moeten staan. Maar 
onder dat hoofd ging het meestal over enkelingen binnen onze kerkge-
meenschap. Lief & Leed treft ons echter nú allemaal. Mist u de weke-
lijkse kerkdienst ook zo? En het samen koffiedrinken na de dienst? Het 
lijkt wat tegenstrijdig, maar door de Corona-uitbraak zijn we met elkaar 
aardig 'op de koffie' gekomen en wel zozeer dat samen koffiedrinken er 
voor menigeen niet meer inzit. Tegenstrijdigheden zijn er wel meer: 
menigeen leeft in een mix van spannend en saai. Spannend als je de 
berichten in het nieuws volgt en hoort dat, heel dichtbij, je buurvrouw 
door het virus geveld is. Saai als je actieradius, op een boodschap na, 
niet groter is dan je woonadres. Heftig als je de begrafenis van een 
dierbare niet kunt meemaken en frustrerend als je ook geen troostvolle 
arm meer om iemand heen mag slaan. Jammer als je op de verjaardag 
alleen maar digitaal of telefonisch met je  kleinkind kunt communice-
ren. Lief & Leed, het treft ons nu allemaal. 
 
 Toch wil ik hier wel wat persoonlijker worden. Liesbeth van Rhijn 
is door het Coronavirus al enkele weken aan huis gekluisterd en dat 
geldt dus ook voor Arend. Inmiddels weten we dat het weer de goede 
kant opgaat en dat ze spoedig weer uit hun quarantaine  mogen, maar 
toch blijft ook hier gebed voor verder herstel gewenst. 
 
 Na een kort verblijf in Helmond kwam Henk Lieverdink in een 
zorginstelling in Oss. Hij had het daar niet naar zijn zin omdat commu-
nicatie met andere bewoners nauwelijks mogelijk was. Had het niet 
naar zijn zin??? Klopt. Als u dit leest heeft hij inmiddels een plek in de 
Catharinahof gevonden. Op 18 april mocht hij 86 jaar worden. Maar 
wat valt er te vieren in deze Coronatijd? Een kaartje zal hem goed 
doen. 
Pater v.d. Elsenstraat 41, 5361 EC Grave. 
 
 Op vrijdag 17 april jl. overleed ons oud gemeentelid Dirkje van 
Welij. Dirkje woonde weliswaar alweer jaren in Ede, maar bleef heel 
betrokken bij onze gemeente. Bijna wekelijks kwam ze tot voor een 
paar maanden nog in Grave en bezocht trouw haar vriendenkring.  
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Ook was ze, samen met Jan, nog heel regelmatig bij bijzondere dien-
sten in onze kerk te vinden. We wensen haar partner Jan Spies, de kin-
deren Marga, Kees, Anita en Jeanette en verdere familie heel veel 
sterkte. 
 
 An van Haarlem kwam onlangs lelijk ten val. Gelukkig heeft ze 
niets gebroken maar hield er wel een pijnlijke rug aan over. Maar An 
houd de moed erin. Een kleine autorit? Voor haar geen bezwaar. 
 
 Hedi Jansen mag gerust een stuwende kracht binnen onze ker-
kenraad genoemd worden, maar dat stuwende is er nu vanaf. Met hef-
tige hartritmestoornissen ging ze per ambulance naar het ziekenhuis. 
Zorg voor haar schoonouders en werkdruk met studenten tijdens de 
Coronacrisis hebben hun tol geëist. Sterkte en beterschap Hedi, neem 
nu even de tijd voor jezelf. 
 
 Wim en Willy v.d. Bult worden nu ook extra getroffen. Vanwege 
de vele wisselende contacten van de thuiszorgmedewerkers hebben ze 
die hulp, in verband met besmettingsgevaar, opgezegd. Gelukkig zor-
gen de buren voor de boodschappen, en lijken ze het samen redelijk te 
redden. 
 
 En dan die vele oudere alleenwonenden die lid van onze kerk 
zijn. Zoveel mogelijk thuisblijven? Juist zij hebben vaak een enorme 
behoefte aan een warm contact. Gedenk hen in uw gebeden en geef ze 
af en toe eens een levensteken. 
Ik wens u veel inventiviteit toe in het samen elkaar tot een hand en een 
voet zijn, in het samen kerk zijn in deze moeilijke tijd. En vergeet niet: 
"De Heer is waarlijk opgestaan". 
 
 Ik sluit af met een vreugdevol bericht. We ontvingen het ge-
boortekaartje van Jayce Marc Ludo, zoon van de trotse ouders Anita 
Winters en Peter van Gerven. Jayce werd geboren op 19 februari. Een 
recente foto toont ons een welgeschapen gezonde jongen. Peter en 
Anita van harte gefeliciteerd. Dat Gods zegen op Jayce mag zijn. 
 
Frank van Den Dool 
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Geboren 

Na een wat moeizame start met drinken, gaat het met Jayce goed. Hij 
is een vrolijk mannetje wat al goed groeide, maar nu zijn tong gekliefd 
is zal het drinken snel beter gaan.  
Ook heeft Jayce een sterke voorkeurshouding sinds 
de geboorte waardoor hij aan één kant een afge-
plat hoofdje krijgt. Middels tips van de kinderfysio-
therapeut zijn we hiermee aan de slag. We hebben 
(video)belafspraken om tips en ervaringen uit te 
wisselen. Ze zegt dat we er ruim op tijd bij zijn en 
dat het wel goed komt, als we er nu flink mee be-
zig zijn (we draaien bijv zijn hoofdje op de niet 
voorkeurskant als hij slaapt en leggen hem regel-
matig op zijn buikje). Bedankt voor het mooie 
bloemetje vanuit de kerk, erg fijn zo'n attentie. 
Als we wat meer ritme hebben gevonden en er 
weer diensten gehouden worden, komt mama ze-
ker weer naar de kerk. 
 
Groetjes Peter, Anita & Jayce van Gerven.  
 

 

Informatie van en voor Cuijk 

 

PASTORAAT CUIJK 

 
Bloemengroet 

 
 

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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Afscheid Kees Kalkman  
 
Onlangs hebben wij tijdens een van onze diensten in Grave officieel 
afscheid genomen van Kees Kalkman als lid van de Kerkenraad. Hij 
heeft zich vele jaren als diaken ingezet voor onze gemeente in Cuijk en 
een ieder die hem nodig had.  
Tevens heeft hij aan de wieg gestaan van het samengaan van Cuijk en 
Grave tot één kerkelijke gemeente. Mede door zijn tomeloze inzet en 
volharding tijdens dit soms moeizame proces zijn we nu in de eindfase 
beland. 
Tijdens zijn periode in de kerkenraad heeft Kees ook menig thema-
dienst in de Herberg georganiseerd. Onder het genot van een kop koffie 
of thee, werden vele thema’s uitgelicht en besproken. In deze setting 
konden jong en oud hun mening en visie delen.  
Wij zijn Kees erg dankbaar en erkentelijk voor zijn inzet de afgelopen 
jaren. Wij wensen hem en zijn gezin het allerbeste.  
 
Namens de Kerkenraad, 
Marianne Bruring 
 
Jubilea 
Familie Willems-van der Pijl te Cuijk, van harte gelukgewenst. Op 12 
mei a.s. zijn zij 25 jaar getrouwd.                                                                
Ook de familie Daatselaar, Vianen N.Br, willen wij van harte feliciteren. 
Zij zijn op 16 juni a.s. eveneens 25 jaar getrouwd. 
 
In het licht van 4 en 5 mei. 75 jaar bevrijding. 
Gedenken en vieren in een bijzondere en bizarre tijd.                                    
De meidagen van 1940 waren bizar en schokkend, toen het neutrale 
Nederland verraderlijk werd overvallen door overmachtige Duitse 
strijdkrachten.                                                        
Vijf lange en bange jaren van onderdrukking, tirannie, onmenselijkheid. 
En hoeveel slachtoffers zijn er niet gevallen, zowel burgers als militai-
ren. En toen kwamen die geweldige meidagen van 1945. Vreugde, 
dankbaarheid, bevrijding alom.                                                                    
Het is goed om 4 mei te gedenken en 5 mei te vieren.  
Helaas nu op aangepaste wijze. Brengt het corona-virus ons opnieuw in 
een soort van gevangenschap, een soort van bezetting? Niet als wij 
blijven geloven in verzet, hoop, dat ook deze  “bezetting” overwonnen 
zal worden.                                                                                                
Daarom wensen we elkaar een goede en zinvolle 4 en 5 mei herdenking 
en bevrijding. 
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Jom Hasjoa 2020 (Holocaust-herdenking) 

Deze herdenking wordt jaarlijks gehouden, in Nederland in de Holland-
sche Schouwburg te Amsterdam en zou dit jaar op 21 april plaatsvin-
den.                       
Ook ik zou daar dan weer aanwezig zijn geweest. Om de 6 miljoen 
joodse mannen, vrouwen en kinderen te gedenken. “Nee,” zei ooit Abel 
Herzberg, “er werd 6 miljoen maal een mens vermoord.”                               
Na W.O.II telden de volkeren hun doden, maar de joodse gemeen-
schappen in Europa telden hun schokkend geringe aantal overlevenden.         
Ondanks het feit dat de samenkomst in Amsterdam niet doorgaat van-
wege het coronavirus, gedenken wij op gepaste wijze.                                  
In het Nieuw Israëlitisch Weekblad (3 april j.l.)  schreef Erna Zwart (84 
jaar) uit Naarden: “Ik heb de oorlog meegemaakt en aan den lijve on-
dervonden. Mijn ouders zijn vermoord in Auschwitz, van mijn vaders 
familie kwam niemand terug. In de huidige coronacrisis voel ik de be-
klemming weer, dat vreselijke gevoel van onveiligheid. En vooral die 
onzekerheid, ook na de oorlog de vraag hoe lang het zou duren tot mijn 
ouders terugkwamen (die dus niet terugkwamen) Mij dunkt dat ik niet 
de enige ben met zulke emoties. We zijn oud, ik weet het, maar niet 
kapot te krijgen.” 
Welnu dat is de hoop die levend blijft!!        
                                                                                                                
Tenslotte 
U allemaal heel veel sterkte toegewenst in deze moeilijke tijd. Ouderen, 
jongeren en vooral de kinderen, nu de scholen, middelbare scholen, 
hogere scholen en universiteiten gesloten zijn.                                              
En niet te vergeten ,ons hele kerkelijke leven is op slot, al hebben we 
gelukkig de sociale media-mogelijkheden.                                                    
En alle andere vormen van contact die we met z’n allen proberen te 
onderhouden, zowel in Cuijk als in Grave.                                                    
Houdt moed. Er komen zeker betere tijden. Laten we de hoop en de 
verwachting daartoe brandend houden in hoofd en in hart.     
                                            
Met een hartelijke groet en Sjalom.                                                             
Ds. David Stolk 
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Verschijningsdata volgende edities 

 
 
Editie    Uiterste  Verschijnings- 
    Inleverdatum  datum 
 
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. 
 
 
 
 
 

  

Leesrooster 
 
26 april  Jesaja 43,1-12 

Psalm 116,10-19 
1 Petrus 1,17-23 
Johannes 21,1-14 

3 mei  Nehemia 9,6-15 
Psalm 23 
1 Petrus 2,19-25 
Johannes 10,1-10 

 
10 mei  Deuteronomium 6,20-25 

Psalm 66,1-12 
1 Petrus 2,1-10 
Johannes 14,1-14 
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17 mei  Jesaja 41,17-20 

Psalm 34,12-23 

1 Petrus 3,8-18 

Johannes 16,16-24 

21 mei  Daniël 7,9-10.13-14 

Psalm 47 

Efeziërs 1,17-23 

Lucas 24,49-53 

24 mei  Ezechiël 39,21-29 

Psalm 126 

1 Petrus 4,12-19 

Johannes 17,1-13 

31 mei  Ezechiël 11,17-20 

Psalm 104,25-35 

Handelingen 2,1-24 

Johannes 14,23-29 

7 juni  Exodus 34,4-9 

Psalm 150 

(2 Korintiërs 13,11-13) 

Matteüs 28,16-20 

14 juni  Jesaja 12,1-6 

Psalm 100 

(Romeinen 5,6-11) 

Matteüs 9,35-10,15 

21 juni  Jeremia 20,7-13 

Psalm 69,14-29 

(Romeinen 5,15-19) 

Matteüs 10,16-33 

28 juni  Jeremia 29,1,4-14 

Psalm 89,10-19 

(Romeinen 6,3-11) 

Matteüs 10,34-42 
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Hier had uw 

advertentie kunnen staan!



Oliestraat 4, 5361 GN Grave         0486 472 074
Wanroijseweg 42, 5451 HA Mill    0485 452 868

info@annorauitvaartverzorging.nl
www.annorauitvaartverzorging.nlIn samenwerking met Yarden

Betrokken, flexibel en vertrouwd

 

 

 

Afhaal- 
punten:  

o.a. Reek 
Grave 
Mill 
Langenboom 
Zeeland 
Uden 
 

 
Biologische groente- en fruit-
abonnementen en boerderijwinkel 

Openingstijden Boerderijwinkel:  
woensdag: 13 tot 19 uur, vrijdag: 9 tot 21 uur  en 
zaterdag van 9 tot 18 uur. 
Meino Koning, Schaijksestraat 17, 5375 KC Reek   
Website: www.2linden.nl * E-mail: info@2linden.nl 
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Afh aalpunten: o.a. Reek, Grave, Mill, Langeboom, Zeeland, Uden

www.kamoen.nl

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