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Het mooie
bewaren.
En delen wat telt en wat blijft.

Onvergetelijk.

Je vindt ons aan de Hollesteeg in Boxmeer, op Zevenhutten in 
Cuijk en aan de Kleermakersgroes in Gennep. Dag en nacht 
bereikbaar via: 0485 52 11 11  of   info@schrijen.com. 
Kijk voor meer informatie op: schrijen.com.
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Kerkdiensten Cuijk 

 

30-06-2019  : Mw. ds. J.E. Claessens, Horst 

Bijzonderheid : Heilig Avondmaal 

Collecte  : De Hezenberg 

Organist  : Dhr. P. van der Woude 

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

 

07-07-2019  : Mw. ds. I.M. den Hartog, St.Michielsgestel 

Collecte  : Kerk in Actie; Vakantiepret voor kinderen in  

  armoede 

Organist  : Mw. D. Romeijn 

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

 

14-07-2019  : Ds. D. Stolk, Nijmegen 

Collecte  : IWAG 

Organist  : Mw. D. Romeijn 

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

 

21-07-2019  : Mw. ds. S. Lerrick, Erichem 

Locatie  : Bagijnenstraat 1, Grave 

Collecte  : Lilianefonds 

Organist  : Dhr. P. van der Woude 

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

 

28-07-2019  : Mw. ds. P.K.A. Akerboom, Nijmegen 

Collecte  : Stg. Madalief 

Organist  : Dhr. K. de Wee 

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

 

04-08-2019  : Ds. D. Stolk, Nijmegen 

Collecte  : Kidz creation 

Organist  : Mw. D. Romeijn 

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

 

11-08-2019  : Ds. D. de Jong, Oss 

Collecte  : Vrienden van het Tweede Huis, Nederasselt 

Organist  : Mw. D. Romeijn 

Autovervoer  : Dhr. E. Ririmasse, tel.: 315716 
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18-08-2019  : Ds. K. v.d. Hilst, Tilburg 

Locatie  : Bagijnenstraat 1, Grave 

Collecte  : Voedselbank Land van Cuijk 

Organist  : Dhr. K. de Wee 

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

 

25-08-2019  : Mw.Ds. M. Gosker, Venlo 

Collecte  : Cordaid 

Organist  : Mw. D. Romeijn 

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

 

01-09-2019  : Ds. A.C. van Brussel, Son 

Bijzonderheid : Heilig Avondmaal 

Collecte  : Sage gemeentes 

Organist  : Mw. D. Romeijn 

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

 

08-09-2019  : Herbergdienst 

Collecte  : Het werk van Leo en Jill Baan 

Organist  : Dhr. H. Stoffers 

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

 

 

 

 

 

 

 

Eerste zondag van de maand is er koffiedrinken na de dienst in de  

Herberg. 

 

Alle kerkdiensten beginnen om 10.00 uur tenzij anders is vermeld. 

Voor degene die samen willen rijden 

naar de dienst in Grave: 

verzamelen op de Markt om 09.30 uur
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Kerkdiensten Grave 

 

30-06-2019  : Mw. ds. M. den Hartog, Sint Michielsgestel 

Bijzonderheid : Heilig Avondmaal 

Collecte  : De Hezenberg 

Organist  : Dhr. K. de Wee 

 

07-07-2019  : Mw. ds. I.M. den Hartog, St.Michielsgestel 

Locatie  : Grotestraat 102, Cuijk 

Collecte  : Kerk in Actie, Vakantiepret voor kinderen in 

     armoede 

Organist  : Mw. D. Romeijn 

 

14-07-2019  : Mw. ds. Lodewijk, Arnhem 

Collecte  : IWAG 

Organist  : Dhr. K. de Wee 

 

21-07-2019  : Mw. ds. S. Lerrick, Erichem 

Collecte  : Lilianefonds 

Organist  : Dhr. P. van der Woude 

 

28-07-2019  : Mw. Ds. R. Baars, Oss 

Collecte  : Stg. Madalief 

Organist  : Mw. G. Westervelt 

 

04-08-2019  : Ds. D. Stolk, Nijmegen 

Locatie  : Grotestraat 102, Cuijk 

Collecte  : Kids creation 

Organist  : Mw. D. Romeijn 

 

11-08-2019  : Mw. ds. A. Rebel, Nuenen 

Collecte  : Vrienden van het Tweede Huis, Nederasselt 

Organist  : Dhr. P. van der Woude 

 

18-08-2019  : Ds. K. v.d. Hilst, Tilburg 

Collecte  : Voedselbank Land van Cuijk 

Organist  : Dhr. K. de Wee 

 

25-08-2019  : Ds. M. v.d. Velden, Ede 

Collecte  : Cordaid 

Organist  : Mw. G. Westervelt 
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01-09-2019  : Ds. A.C. van Brussel, Son 

Locatie  : Grotestraat 102, Cuijk 

Bijzonderheid : Heilig Avondmaal 

Collecte  : Sage gemeentes 

Organist  : Mw. D. Romeijn 

 

08-09-2019  : Ds. M. Luijk, Molenhoek 

Collecte  : Het werk van Leo en Jill Baan  

Organist  : Dhr. P. van der Woude 

 

 

 

 

 

 

 

   

Alle Kerkdiensten beginnen om 10.00 uur tenzij anders is vermeld. 

 

Indien U gebruik wilt maken van vervoer, kunt U op de avond voor de 

dag dat het nodig is, contact opnemen met Liesbeth van Rhijn: 0486-

420563. Bij afwezigheid van Liesbeth van Rhijn kunt u contact opne-

men met Jan Hoiting: 06-55 55 63 29. 

 

Voor degene die samen willen rijden naar de dienst in Cuijk: 

verzamelen op parkeerterrein Lunette om 09.30 uur.
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Voorwoord 

Eerbetoon aan Rabbijn Dr. Leo Baeck. 

Leo Beack ( 1873-1956) was één van de belangrijkste vertegenwoordi-

gers van het zogeheten liberale jodendom in Duitsland en in Europa.                                                                      

Vanaf 1933 was hij de belangrijkste woordvoerder van de Duitse Joden, 

totdat hij in 1943 werd gedeporteerd naar het concentratiekamp There-

sienstadt.  

Theresienstadt was weliswaar geen vernietigingskamp , maar vele 

mensen stierven door honger, uitputting en ziektes. Ook werden er wel                                

mensen van hieruit naar de vernietigingskampen gedeporteerd. Baeck 

is voor velen een geweldige steun en zielzorger geweest, voor joden, 

maar ook voor niet-joden. Ondanks zijn eigen moeilijke en zware situa-

tie- hij moest de vuilniskarren door het kamp slepen- verzorgde hij le-

zingen over Kant en Plato, en ook Bijbel studie voor geïnteresseerden.                                                                                                                                

Na de bevrijding van het kamp in mei 1945 door het Sovjetleger, bleef 

Baeck nog enkele maanden vrijwillig in het kamp. Hij voorkwam dat er 

wraak op de Duitse bewakers werd genomen.  

Uiteindelijk kwam hij in Engeland terecht, in Londen. In die naoorlogse 

jaren beïnvloedde Baeck in woord en geschrift, als overlevende van de 

holocaust, het jodendom in Europa, en was als zodanig een van de be-

langrijkste hervormers van het liberale jodendom. Al in zijn jonge ja-

ren- komend uit een orthodox rabbijnengeslacht- had hij behoefte aan 

vernieuwing, verandering, progressiviteit. Niet voor niets ging zijn                                                                                   

promotiestudie over de joodse filosoof Spinoza.                                                   

Maar ook had hij zijn leven lang belangstelling voor het christendom, 

niet zonder kritiek, maar wel met het oog op ontmoeting, op dialoog.                                                                    

Baeck schreef ooit: “In het christendom is er veel wat groot is. Eeuw na 

eeuw heeft het mensen getroost, op een hoger plan gebracht, heeft het 

de hoop overeind gehouden. Maar in Israël is een verbond met de hele 

mensheid gesloten. Daarin heeft het volk Israël een geheel eigen en 

on-opgeefbare plaats, dat vergeet de christenheid wel eens.”  

In 1938 verscheen van zijn hand een geweldig interessant boekje “Het 

evangelie is joods”. Het zijn door en door joodse verhalen over een 

Verlosser uit het Jodendom. Natuurlijk was dit voor de nazi’s een gru-

wel. Baecks hoop oversteeg alle kritiek in het besef dat door het evan-

gelie het geloof in Israëls universele God aan alle volkeren bekend 

wordt.  

Leo Baeck stierf op 2 november 1956 in Londen.                                                                                    

Een geweldig verlicht mens, rabbijn, geleerde was weggevallen uit deze 
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wereld. Baeck ligt begraven op de grote joodse (Sefardische) begraaf-

plaats in Noord-West Londen. In mei dit jaar bezochten wij zijn graf,                                                                                                                                                     

niet zonder ontroering en met een gevoel van grote hoogachting.                                                                                                                           

Op de steen staat: Leo Baeck, uit een geslacht van rabbijnen (dit in het 

Hebreeuws) Ook de naam van zijn vrouw Nathalie Baeck-Hamburger 

staat op de steen. Zij is reeds in 1937 overleden en ligt begraven op de 

joodse begraafplaats Weissensee in Berlijn.                                                                                                                                       

Hun nagedachtenis zij tot zegen.  

                                                                                                           

Ds. David Stolk. 

 

Toelichting bij de Collectes 

 

30 JUNI DE HEZENBERG 

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

waar pastoraal-psychologische hulp wordt geboden aan mensen die zijn 

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

lante hulpverlening niet toereikend is. 

 

7 JULI KERK IN ACTIE. VAKAN-

TIEPRET VOOR KINDEREN IN 

ARMOEDE 

Maar liefst één op de negen 

kinderen in Nederland groeit op in 

armoede. Wanneer in de 

zomervakantie al hun klasgenootjes uitvliegen naar zonnige oorden, 

blijven zij achter. Samen met plaatselijke kerken wil Kerk in Actie 5.000 

kinderen die opgroeien in armoede kort voor de vakantie verrassen met 

een vakantietas. Kerk in Actie zorgt voor een vrolijke tas, lokale kerken 

vullen deze met leuke cadeautjes en kortingsbonnen.  
 

14 JULI IWAG (Interkerkelijke Werkgroep Asielzoekers Grave) 

De werkgroep verleent hulp aan asielzoekers die nog niet uitgeproce-

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

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

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

onderdak of enige financiële ondersteuning. De werkgroep geeft hen 

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

 

21 JULI LILIANEFONDS 

Het Lilianefonds wil de wereld openen voor kinderen en jongeren met 

een handicap in ontwikkelingslanden zodat ze kunnen meedoen en 

meetellen in hun gemeenschap. Samen met lokale contactpersonen 

zorgen ze voor directe, persoonsgerichte en kleinschalige hulp op maat. 
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Met persoonlijke aandacht en (para)medische en sociale revalidatie sti-

muleren ze de groei van het kind.  

28 JULI STICHTING MADALIEF 

Stichting  Madalief is een non profit organisatie met als doel  de kans-

armste kinderen in Madagaskar een betere toekomst te bieden. Begon-

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.  

 

4 AUGUSTUS KIDZ CREATION 

Kidz Creation levert educatieve programma’s voor kinderen (7-16 jaar) 

in de allerarmste dorpen in Noord-West Ghana. Door de minimale be-

schikbaarheid en kwaliteit van onderwijs hebben zij vaak een lees- en 

leerachterstand. Kidz Creation maakt leren en lezen leuk. Met speelse 

en praktische binnen- en buitenactiviteiten worden de kinderen gesti-

muleerd om hun creativiteit en talent te ontdekken, initiatief te nemen 

en te leren door wat ze doen. Ze ontwikkelen onder andere zelfvertrou-

wen, doorzettingsvermogen en vaardigheden in communicatie en sa-

menwerking.  

 

11 AUGUSTUS VRIENDEN VAN HET TWEEDE HUIS NEDERASSELT 

Het Tweede Huis in Nederasselt is een sociaal-maatschappelijk opvang-

huis en biedt 24-uurs opvang aan mensen die tijdelijk een geborgen en 

veilige plek nodig hebben. 

 

18 AUGUSTUS VOEDSELBANK LAND VAN CUIJK 

Het doel van de Voedselbank is voedselhulp bieden aan mensen die het 

tijdelijk heel moeilijk hebben. Nog steeds moeten mensen gebruik ma-

ken van deze hulp. 

Tevens heeft de Voedselbank een verwijsfunctie naar officiële instellin-

gen, velen weten de weg nog niet te vinden naar instanties zoals de so-

ciale dienst en maatschappelijk werk. Ook  wil men een platform bieden 

voor lotgenotencontacten. Door sociale contacten komen mensen uit hun 

isolement 

 

25 AUGUSTUS CORDAID 

Cordaid Mensen in Nood zet zich al jaren in voor de meest kwetsbare 

mensen, overal ter wereld. Ze werken in 

landen als Haïti, Kenia, Ethiopië, India en 

Bangladesh. Daar bereiden ze de bewo-

ners voor op rampen zoals droogtes, over-

stromingen en conflicten. De jarenlange 
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ervaring in het verlenen van noodhulp heeft hen geleerd dat goed voor-

bereid zijn op een ramp, de impact van een volgende ramp verkleint. 

 

1 SEPTEMBER SAGE GEMEENTES 

Sage staat voor samenwerkende Gemeenten. De kerkelijke gemeentes 

Uden/Veghel, Oss, Ravenstein, Lith/Oyen, Gennep, Heeswijk Dinther en 

Grave/Cuijk zoeken op verschillende gebieden de samenwerking. Een 

goed voorbeeld hiervan is de gezamenlijke Hemelvaartsviering. Voor de 

financiering van de activiteiten van  Sage is eenmaal per jaar in alle 

deelnemende gemeentes de collecte tijdens de kerkdienst bestemd 

voor Sage. 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

mailto:jan.teunissen1942@gmail.com
mailto:danielle.koolhaas@gmail.com
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 Predikant Grave-Cuijk 

 

Met het vertrek van Ton van Brussel heeft Grave tijdelijk geen predi-

kant meer. 

 

• Is vervanging geregeld?  

 

Nog niet. De kerkenraden van Grave en Cuijk zijn in gesprek met een 

interim predikant. Interimpredikanten zijn onder meer getraind in het 

analyseren van een gemeente en in het begeleiden van veranderings-

processen. Zij doen dit werk voor maximaal 2 jaar.  

 

• Wat is er ondertussen gedaan? 

 

Door het mobiliteitsbureau van de PKN is daarvoor naar voren gescho-

ven ds. Sophie Bloemert. Als eerste is er door de kerkenraden van 

Grave en Cuijk een profielschets gestuurd aan ds. Sophie Bloemert, die 

zij besproken heeft in Utrecht. 

In 2 stappen heeft de kennismaking met ds. Bloemert plaatsgevonden. 

In april is dit gebeurd met de stuurgroep en in mei met de beide ker-

kenraden. Naar aanleiding van de eerste bijeenkomst heeft Sophie 

Bloemert een plan van aanpak geschreven. De hoofdpunten uit dit plan 

van aanpak zijn de tijdbesteding en de vergoeding daarvoor. Onze 

boekhouder Hennie Biemond heeft aan de hand van de begroting ge-

controleerd of de aanstelling van Sophie Bloemert haalbaar is. Voor 

Grave blijkt het binnen de begroting te vallen en voor Cuijk zal dit een 

klein verlies opleveren ten opzichte van de huidige begroting. 

Wat we echter het belangrijkste vonden was dat er een klik was met 

ds. Sophie Bloemert en dit blijkt het geval. Daarmee zijn alle partijen 

ontzettend blij. Tevens zijn zij akkoord met het plan van aanpak.  

 

• Zijn beide kerkenraden akkoord met de aanstelling van ds. Sophie 

Bloemert als interim predikant?  

 

De kerkenraden van Grave en Cuijk zijn akkoord met de aanstelling van 

ds. Sophie Bloemert. De kerkenraad van Cuijk zoekt daarnaast nog 

ruimte om Ds. David Stolk voor (beperkt) pastoraal werk aan te hou-

den gedurende de periode van de interim predikant. 

Verder is het aan het betreffende Classicaal College voor de Behande-

ling van Beheerszaken (CCBB) van de PKN om toestemming te geven. 

De CCBB beoordeelt of beide gemeenten financieel draagkrachtig ge-

noeg zijn. 
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Als alles positief verloopt begint ds. Sophie Bloemert op 1 september 

2019. In de volgende editie van Gemeenteleven informeren we u ver-

der over de precieze invulling van de werkzaamheden van ds. Bloemert 

en over hoe en wanneer u met haar kunt kennismaken. 

 

Namens de kerkenraden van Grave en Cuijk, 

Joop Nohl 

 

 

Bedankt! 

Lieve mensen, 

 

Na ruim een week van bezinning kijk ik met dankbaarheid en vreugde 

terug op het feestelijke afscheid van 28 april. Ook de vele aardige, lieve 

en soms ontroerende kaarten en mails maken, dat ik met een goed en 

blij gevoel afscheid kan nemen van de mensen waar ik de afgelopen 

veertien jaren van ben gaan houden.  

 

Het ambt van predikant in Grave heb ik met veel geloof, hoop en liefde 

vervuld. Het stemde me vaak tot blijdschap als ik jullie trouw en inzet 

voor de gemeente van Christus zag. Jullie waren altijd weer bereid om 

het vrijwilligerswerk op te nemen, mee te doen met een gespreksgroep, 

of ‘gewoon’ naar de kerkdiensten te komen, of lid te blijven, soms na 

teleurstelling, soms na een moeilijke periode. Jullie geduld en jullie be-

reidheid om als volk van God samen op weg te (blijven) gaan, laten mij 

Gods liefde en de genade van God zien. 

 

Bedankt voor de veertien prachtige jaren die ik samen met jullie mocht 

meelopen. 

 

Met hartelijke groet, 

Ds. Ton van Brussel  

 

 

Ingezonden 

Een slechte raadgever 

 

'Ach meneer, religie is door mensen bedacht en in het leven geroepen 

om de samenleving door angst onder de duim te houden'. Woorden van 

een reisgenoot tijden onze recente Israëlreis. Onze Joodse gids wist veel 

over de wereldreligies in zijn land en bracht dit regelmatig in beeld. 

Angst! Wat zeg je dan tegen iemand die je niet kent? In mijn kindertijd 

ging dat wel op: God zag álles, en stel toch dat je in die vreselijke hel 

zou terechtkomen.  
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Wandelend bij de Klaagmuur en door de oude straatjes van Jeruzalem 

liet het me niet los. Nee, angst is niet mijn drijfveer om toch maar vooral 

een gelovig mens te blijven. We liepen langs vele winkeltjes met Chris-

telijke prullaria, zelfs zag ik een mand gevuld met plastic doornenkronen. 

In Bethlehem hingen nog overal de kerstversieringen. Het riep weerzin 

op. 

 

Angst. Ieder kent het wel in zijn/haar leven. Soms is angst ook heel 

functioneel en helpt het rampen te voorkomen. Maar angst voor het on-

bekende? Angst is een slechte raadgever, dit is een bekende uitspraak. 

Sommigen hebben angst dat het wel eens snel met de kerk in ons land 

gedaan kan zijn. Een heel reële gedachte. Onze Graafse kerk heeft allang 

geen wijkouderlingen meer, jeugd zien we niet of nauwelijks, het kost 

moeite om de kerkenraad op sterkte te houden, binnen de groep van de 

contactpersonen vallen gaten en steeds meer vrijwilligers moeten steeds 

meer taken erbij nemen. Hoelang gaat dat nog goed? 

 

De bus bracht ons bij Engedi, de plaats waar Saul jacht maakte op David. 

Wat zal David in angst gezeten hebben. We bezochten de restanten van 

de hooggelegen bergvesting Massada waar de laatste heroïsche strijd 

van de Joden tegen het Romeinse leger werd uitgevochten. Vlak voor 

hun overgave kozen ze voor een massale zelfdoding: "Liever dood dan 

slaaf". Maar wat zal hier een angst hebben geheerst. 

Drijvend op mijn rug in de Dode Zee kon ik zomaar mijn beide armen 

omhoog steken. Angst om te verdrinken was hier ondenkbaar. 

  

Terug naar Jeruzalem reden we langs Tekoa, woonplaats van de profeet 

Amos. Na de zware ellende die hij in naam van God aankondigt eindigt 

zijn betoog met groot vertrouwen in zijn God, die het land weer zal op-

bouwen, inclusief druipende wijngaarden en van koren golvende heuvels. 

Ook bij zijn tijdgenoot Habakuk komen we dit tegen. Johan de Heer (647) 

schreef hierover "Het lied van Habakuk":  'Al zal de vijgenboom niet 

bloeien, geen opbrengst aan de wijnstok zijn. Toch zal mijn beker over-

vloeien, de Here Here is mijn kracht'.  

Het was een leerzame reis. 

 

Frank van Den Dool 
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Ingezonden INLIA 

 

Als, had, dan: hoe het Nederlanderschap Valentin ontglipte  

 

Valentin is onoplettend geweest. Stom. Heel stom. Het heeft een gat in 

zijn leven geslagen. Valentin had Nederlands staatsburger kunnen zijn. 

Als hij dat, toen bij begin twintig was, had aangevraagd. Dan was hij 

probleemloos Nederlander geworden. Als. Had. Dan. Feit is dat hij geen 

aanvraag deed. Valentin was met andere dingen bezig. Maar laten we bij 

het begin beginnen. 

 

Het is eind jaren tachtig, Valentin woont met zijn moeder in de USSR. 

Zijn ouders zijn gescheiden. Vader is kolonel in de KGB, moeder leidt de 

EHBO-afdeling van het plaatselijke ziekenhuis. Daar brengt een Neder-

landse zeiler zijn scheepsmaatje binnen; die heeft een hartaanval gehad. 

De zeiler en het hoofd EHBO vallen als een blok voor elkaar.  

 

Moeder trouwt uiteindelijk met de Nederlander en verhuist hierheen. Va-

lentin is dan 17. Vader wil dat zoon het leger in gaat. Het trekt Valentin 

totaal niet. Hij komt naar Nederland – met een verblijfsvergunning op 

grond van gezinshereniging. Hij speelt er ijshockey, niet onverdienstelijk, 

en gaat aan de slag als magazijnhulp. Hij werkt zich al snel op tot tech-

nisch schrijver en vertaler.  

 

De horeca trekt hem, hij wil een eigen zaak beginnen. Geld voor de hoge 

pachten in Nederland heeft hij niet, hij vertrekt naar Spanje. Zonder 

eerst zijn verblijfsvergunning te verlengen, zonder het Nederlanderschap 

aan te vragen. Dat komt hem duur te staan. Dat blijkt als hij jaren later, 

teruggekeerd in Nederland, zijn verblijfsvergunning wil hernieuwen.  

 

Valentins aanvraag wordt afgewezen: de DT&V (Dienst Terugkeer & Ver-

trek) vindt dat hij wel in Rusland kan gaan wonen. Hij zou recht hebben 

op het Russische staatsburgerschap. Maar om dat staatsburgerschap te 

krijgen, moet Valentin naar Rusland reizen. Hij moet het dáár aanvragen. 

Maar zonder geldig reisdocument kán hij niet reizen en hij heeft enkel 

zijn geboorteakte en oude USSR-paspoort; daarmee kom je niet langs 

de douane. Hij zit klem.  

 

Hij probeert het via het consulaat. Ook daar vangt hij bot. Een aanvraag 

via het consulaat kan enkel wanneer tenminste één van je ouders inge-

zetene is in Rusland. Valentins vader is echter overleden. En zijn moeder 

woont in Nederland. Er lijkt geen uitweg. Toch vindt de DT&V dat Valentin 

niet hard genoeg zijn best heeft gedaan om het land te verlaten.  
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Hij wordt in de VBL (vrijheidsbeperkende locatie) in Ter Apel geplaatst. 

Twee jaar zit hij daar. Het is de hel op aarde, vindt Valentin. Want je 

mag er helemaal niks. De man die altijd bezig is, altijd aan het werk, 

wordt gek van het stilzitten. Letterlijk. Hij slikt inmiddels 21 pillen per 

dag om het hoofd boven water te houden.  

 

Hij is wanhopig. Ze kunnen toch zien dat hij destijds zomaar Nederlander 

had kunnen worden? Waarom wordt zijn onoplettendheid als twintiger 

hem zo zwaar aangerekend? Hij heeft altijd gewerkt, altijd netjes belas-

ting betaald. Waarom telt dat niet? Uiteindelijk wordt hij uit de VBL op 

straat gezet en komt hij na omzwervingen bij INLIA terecht. Hij dankt 

God.  

 

Eenmaal tot rust gekomen in de opvang vraagt Valentin opnieuw een 

verblijfsvergunning aan, op grond van het zogeheten buitenschuld-crite-

rium. Want hij heeft echt alles geprobeerd. 5,5 jaar is hij nu bezig.  

 

Elk land waarmee hij via zijn familie ook maar enige banden had, hoe 

ver verwijderd ook, schreef hij aan voor het staatsburgerschap: Estland, 

Georgië, Oekraïne, Wit-Rusland. Zelfs Poetin schreef hij aan. Hij ging 

naar alle ambassades waar hij terecht kon. Overal nul op het rekest. De 

buitenschuld-procedure is zijn allerlaatste hoop.  

 

Stel dat het lukt? Wat zou hij doen als hij mag blijven? “Werken, werken, 

werken”, zegt Valentin. Hij kijkt er verlangend naar uit. 

 
 
 

 
In deze bijdrage een artikel over bloggen en een artikel over de revisie 

van de Nieuwe Bijbelvertaling (2004). Tot slot een drietal korte berich-

ten. 

 

1. De Bijbel: even veelkleurig als het leven 

Waar vroeger de Bijbel vanzelfsprekend als zingevend boek geaccep-

teerd en gelezen werd, zien we meer en meer dat mensen het bijbelle-

zen ingewikkeld vinden: wat moet ik met al die verhalen? Bijbellezers 

zoeken steeds minder naar achtergrondinformatie en steeds meer naar 

hulp om de Bijbel als bron van zingeving te ontdekken. 

Concreet betekent dit dat we gevarieerder gaan bloggen. Met meer af-

wisseling in vorm – korte blogs maar ook longreads en vlogs – maar 
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vooral: vaker en inhoudelijk breder. We zullen regelmatig blogs van ex-

terne auteurs plaatsen uit de hele breedte van bijbelgebruikers in Ne-

derland en Vlaanderen. Die mogen hun eigen geluid laten horen – en 

dat zal soms een ander geluid zijn dan u van het NBG gewend was. Ze 

mogen ‘liberaal’ of juist ‘radicaal’, ‘rechtlijnig’ over de Bijbel schrijven.  

Dit betekent niet dat nu álles kan. Een stellingname ergens vóór of te-

gen moet ten eerste helder beargumenteerd worden. Ten tweede moet 

een mening over de Bijbel als mening geformuleerd worden, niet als 

feit of als enig mogelijke interpretatie. En ten derde: voor het bespre-

ken van gevoelige onderwerpen of ‘lastige’ bijbelteksten is ruimte, 

maar niet als er op een discriminerende of kwetsende manier over be-

paalde mensen of groepen mensen geschreven wordt.  

Mocht u een goede en inhoudelijk onderlegde blogger zijn en uw licht 

over een bepaald bijbelgedeelte willen laten schijnen, neem dan gerust 

contact op met het Nederlands Bijbelgenootschap: info@bijbelgenoot-

schap.nl. 

 

Bron:  Fragment uit de blog van NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf en 

NBG-persvoorlichter Peter Siebe.  

De hele blog is te lezen op debijbel.nl. 

Link: https://www.debijbel.nl/nieuws/de-bijbel-even-veelkleurig-als-

het-leven-0 

 

2. Revisie Nieuwe Bijbelvertaling 

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) werkt aan de revisie van de 

Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) uit 2004. Sinds het verschijnen van de 

NBV heeft het NBG van talloze lezers reacties en suggesties ontvangen. 

Die worden meegewogen en benut om de NBV aan te scherpen.  

Het doel van de revisie is om de kwaliteit van de NBV verder te verster-

ken binnen de vertaalmethode van de NBV, en om een versie van de 

NBV te maken die lezers nog sterker als hun Bijbel kunnen omarmen. 

Om dat te bereiken brengen we in de revisie twee dingen samen: we 

benutten de verzamelde inbreng van gebruikers op een manier die past 

bij het karakter van de NBV en die de kwaliteit van deze vertaling ver-

der versterkt. 

De revisie van de NBV vindt plaats onder verantwoordelijkheid van het 

Nederlands en het Vlaams Bijbelgenootschap en wordt uitgevoerd door 

het vertaalteam van het Nederlands Bijbelgenootschap. 

Meer weten? Lees het artikel van Matthijs de Jong op debijbel.nl 

Link: https://www.bijbelgenootschap.nl/revisie-nieuwe-bijbelvertaling-

waarom-en-hoe/ 

 

3. Een drietal korte berichten 

 

https://www.debijbel.nl/nieuws/de-bijbel-even-veelkleurig-als-het-leven-0
https://www.debijbel.nl/nieuws/de-bijbel-even-veelkleurig-als-het-leven-0
https://www.bijbelgenootschap.nl/revisie-nieuwe-bijbelvertaling-waarom-en-hoe/
https://www.bijbelgenootschap.nl/revisie-nieuwe-bijbelvertaling-waarom-en-hoe/
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2018: Topjaar voor het Nieuwe Testament 

Voor het Nieuwe Testament was 2018 een topjaar. Wereldwijd werden 

bijna 15 miljoen exemplaren van dit bijbelgedeelte verspreid. Dit ge-

beurde vooral in Azië, waar christenen in de meeste landen een min-

derheid zijn. Niet eerder in dit decennium werden zoveel Nieuwe Testa-

menten verspreid. Dit meldt United Bible Societies (UBS), het overkoe-

pelend orgaan van de 150 bijbelgenootschappen, in zijn rapport over 

2018. 

 

Geef voor braille bijbelboeken in Angola 

Het leven van blinde mensen in Angola is zwaar. Angola is één van de 

armste landen van Afrika en blinden worden vaak niet als volwaardige 

mensen gezien. Veel Angolezen zijn gelovig en lezen én leven uit de 

Bijbel. Zélf de Bijbel lezen is een diepgewortelde wens van blinde Ango-

lezen. Maar, geld voor kostbare braille bijbelboeken is er niet. Het Ne-

derlands Bijbelgenootschap vraagt uw steun om de wens van blinden in 

vervulling te laten gaan: zélf de Bijbel kunnen lezen. 

Geven kan via de website van het Nederlands Bijbelgenootschap. 

Link: https://formulier.bijbelgenootschap.nl/donatie-angola-website. 

 
 
 

 

 
 

 

https://formulier.bijbelgenootschap.nl/donatie-angola-website.
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Informatie van en voor Grave 
 

Bloemengroet 

21 april dhr. Wim v.d. Bult 

28 april ds. Ton van Brussel 

12 mei mevr. De Zwart 

19 mei mevr. Anneke v.d. Spek 

26 mei dhr. Hans van Heerd 

9 juni dhr. Ton van Dijk 

16 juni dhr Arend en mevr. Liesbeth van Rhijn 

 

Ledenadministratie 

Op dit moment zijn er geen mutaties. 

 

Met vriendelijke groeten, Janny Ramp  

 

U kunt mij als volgt bereiken: Postadres: Postbus 68, 5360AB Grave 

Of  per e-mail: ramp.janny@gmail.com   

 

Vanuit de kerkenraad 

 

In een eerdere editie van Gemeenteleven kon u lezen dat de maximale 

termijn om het ambt van kerkenraadslid te vervullen drie keer vier jaar 

is. De scriba, Jenneke van Dongen, heeft deze termijn er op zitten. Dat 

betekent dat zij zal stoppen met haar werkzaamheden. De kerkorde be-

paalt dat een kerkenraadslid elf maanden nadat hij of zij is gestopt, weer 

het ambt in de kerkenraad mag vervullen. Jenneke heeft aangegeven dat 

zij bereid is over elf maanden terug te keren in het ambt. Tot die tijd zal 

Janny Ramp de functie van scriba vervullen. 

Wat in dit kader ook ter sprake kwam in de kerkenraadsvergadering is 

wie er als ouderling/diaken dienst kan doen tijdens de kerkdiensten. We 

hebben er als kerkenraad voor gekozen dat vanaf nu ook degenen, die 

in het verleden het ambt van ouderling of diaken vervuld hebben, dienst 

mogen doen. We hopen op deze manier de continuïteit van dienstdoende 

ouderlingen en diakenen te kunnen waarborgen, zeker met het oog op 

de toekomst als er misschien minder kerkenraadsleden zijn, die deze 

functie kunnen vervullen. In Cuijk wordt al langer op deze manier ge-

werkt en in het kader van de beoogde samenvoeging, is het goed om 

onze werkwijzen beter op elkaar af te stemmen. 

 

De kerkenraad 

mailto:ramp.janny@gmail.com
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  Lief en leed 

Het was een turbulente tijd in het leven van Wim en Willy van de Bult 

en evenzo van Willy's zus Anneke van der Spek. Wim en Anneke balan-

ceerden in het ziekenhuis beiden op het randje van de dood. Anneke 

onderging maar liefst acht operaties. Dank aan onze Heer; Wim en An-

neke zijn herstellende en verblijven beiden in het zorghotel in Velp. 

 

Met Dien Lieverdink gaat het redelijk goed, maar haar Henk heeft het 

best zwaar. Henk is onder behandeling en men verwacht dat hij er weer 

'bovenop' gaat komen. Een bezoekje wordt zeer gewaardeerd, maar 

graag vooraf een telefoontje. 

 

Ton van Dijk is op de goede weg. Hij is af en toe weer thuis in Grave en 

met goede hoop zal dat spoedig definitief gaan worden. 

 

Het herstel van Marietje Nohl wil nog niet erg vlotten, maar ze is blij 

met alles wat ze inmiddels kan. 

 

Turbulent, ja ook in het leven van Lies en mij: op 6 juni waren we bij 

de uitvaart van mijn zus in Hoogeveen, heel verdrietig. Maar ik mag 

ook blij melding maken van de geboorte van ons 6e kleinkind op 8 juni. 

Al onze wegen zijn in de hand van onze liefdevolle Vader. 

 

Frank van Den Dool 

 

 

Hernieuwd afscheid 

 

 ‘Een diep gekoesterde wens van 

Bouwien is vanmiddag in vervul-

ling gegaan’, zo sprak ik nadat 

het applaus voor het optreden 

van Klezmajeur was verstomd. 

Klezmajeur met o.a. dochter Cora 

uit Eindhoven had een concert 

gegeven in het oude kerkje, 

waaraan we zulke dierbare herin-

neringen hebben. Het was voor 

Cora de tweede keer dat ze in de 

protestantse kerk van Grave  in 

een kwartet optrad.  De eerste keer moet geweest zijn bij mijn intrede 

in 1986, toen met Ruurdtje ( klarinet) , Dirk (hobo), o.l.v. Jantien uit 

Ierland ( dwars fluit) een amateuristisch Bergenkwartet. Cora was dus 



19 
 

op herhaling maar deze keer met een hooggeschoolde professionele 

klezmerband.                                                                                                               

We zijn Jenneke van Dongen bijzonder erkentelijk dat zij instemde met 

ons initiatief om in Grave een concert door Klezmajeur te laten verzor-

gen. Blij zijn we met haar dat het met veel toehoorders op de 2de juni 

een geslaagd concert werd.                                                                                                 

Verder hadden we gehoopt dat we vele oude bekenden zouden ontmoe-

ten. En ook dat werd bewaarheid. Wat kwamen er ondanks het tropi-

sche weer ontroerend veel bekenden het concert beluisteren. Wat heb-

ben we in de pauze en bij het drankje na afloop met velen kunnen 

spreken. Wat bleek de band nog sterk, alsof we nooit weg waren ge-

weest.                                                                                                                                                   

Bij dat alles hadden we wel duidelijk het gevoel dat het in deze setting 

met zoveel bekenden een laatste ontmoeting in onze  geliefde kerk zou 

kunnen zijn. We hebben het voor ons gevoel echt een beetje als af-

scheid beleefd. Na het glorieuze afscheid als predikant in 1994 en een 

laatste afscheid in 1998 toen we naar Friesland gingen verhuizen, be-

leefden we dit als een hernieuwd afscheid. Een tweede afscheid- om 

het woord definitief maar niet te gebruiken want wat is definitief?-  

Al met al hebben we dit optreden van Klezmajeur en de hernieuwde 

ontmoeting met zoveel bekenden als een hoogtepunt in ons toch al 

rijke leven mogen ervaren. Vanuit de grond van ons hart zeggen we 

jullie dank je wel, en zoals bij het heffen van het glas wijn: Lachjaim. 

Op het leven. Met al z’n ups en z’n downs: Op het leven. Zolang er le-

ven is is er hoop, en waar liefde is gebiedt de Heer zijn zegen, en wordt 

leven door liefde gedragen. 

Een hartelijke groet voor jullie allen, ook voor hen die niet aanwezig 

konden zijn.                                      

Het ga jullie goed. 

 

Bouwien en Rinze van den Berg, Joure 

     

Passage 

 

Ook de afgelopen weken zijn we weer actief geweest. Op een mooie 

ochtend begin mei brachten we een bezoek aan het Stoofhuis, op uitno-

diging van manager Yvonne van Dijk. 

Na de hartelijke ontvangst met koffie mochten we één van de studio’s 

bekijken en konden we zien hoe de bewoners zo veel mogelijk betrok-

ken werden bij de dagelijkse bezigheden in de keuken, bij de was en 

buiten. We zagen hoe mooi de tuin er bij lag en merkten hoe iedereen 

het naar de zin had. Dankzij de professionele begeleiding en de vrijwil-

ligers zijn er verschillende afwisselende activiteiten. Hierdoor worden 
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de mensen op een goede manier geprikkeld om deel te nemen aan het 

leven in deze omgeving. 

Het reisverslag over Marokko van dhr. Wagner bezorgde ons ook weer 

een fijne avond. Hij vertelde vooral over de vier koningssteden en de 

grootste stad van het land: Casablanca. Hij had er mooie filmpjes bij 

gemaakt met prachtige beelden van historische gebouwen. Verder 

toonde hij de ambachtslieden en de handelaren in de souks, waar altijd 

een gezellige drukte heerst. Na de pauze kwamen de natuur van de 

woestijn en het Atlasgebergte aan bod. Het was een prachtige, kleur-

rijke avond, waarbij menigeen zelf zin kreeg in een reis. 

22 Mei was de derde bijeenkomst van de filmclub, met de film Virgin 

Mountain. 

6 Juni was ons jaarlijkse uitstapje gepland, dit keer een dagje dicht bij 

huis. We begonnen met koffie en iets lekkers in het clubhuis van de Jeu 

de Boules. Vervolgens gingen we de baan op en met de nodige uitleg 

konden we zelf aan de slag met de ballen. De aanwezige vrijwilligers 

gaven nuttige aanwijzingen, en er bleken onvermoede jeu de boules-

talenten bij onze leden te zitten. 

Rond het middaguur werd bij de Brouwketel een uitgebreide lunch voor 

ons verzorgd. We hebben er heerlijk van genoten en er ruim de tijd 

voor genomen. Intussen werd een aantal Oud Hollandse spelen klaar-

gezet. Het bleken geen eenvoudige spelletjes, ze vroegen nogal wat be-

hendigheid.  

We hebben alles uitgeprobeerd; intussen was er genoeg tijd om samen 

nog een drankje te doen. 

Met een heerlijk ijsje sloten we deze gezellige dag af, elkaar een mooie 

zomer toewensend. 

We zien alweer uit naar het begin van het nieuwe seizoen in septem-

ber. We ontmoeten elkaar dan bij Lies van Den Dool in Overasselt om 

bij te praten over de gebeurtenissen in de vakantietijd. 

 

 

 
Ingezonden 

Mijn vader, Henk Lieverdink 

Middels dit schrijven wil ik jullie als gemeente op de hoogte brengen be-

treffende het ziek zijn van mijn vader, Henk Lieverdink. Sinds mijn moe-

der in het ziekenhuis heeft gelegen, heeft mijn vader psychische klachten 

ontwikkeld waarbij onder andere somberheid en slaaptekort op de voor-

grond treden. De medicatie die mijn vader krijgt, slaat nog niet vol-

doende aan maar we weten ook dat dit wat langer kan duren. 

Zoals iedereen weet binnen de gemeente, zijn mijn ouders altijd erg be-

trokken bij de kerk en mijn vader vindt het nu ook heel erg dat hij niet 

in staat is om naar de kerk te gaan om zijn geloof uit te dragen. En 
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daarbij mist hij enorm het contact met jullie als gemeente. Dus vanuit 

ons, als familie, de vraag; schroom niet om hem op te zoeken, dit stelt 

hij namelijk erg op prijs. De ochtenden zijn vaak wat minder voor hem 

maar kom gerust in de middag na 15.00 uur of in de avond een kopje 

thee of koffie doen want rond die tijdstippen is hij vaak wat beter in zijn 

hum. Alvast hartelijk dank en ik weet zeker dat het contact hem erg goed 

zal doen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Annet Gubbels-Lieverdink 

 

Ps het zou fijn zijn wanneer u eerst even belt voordat u langs gaat  

(telnr: 0486 – 471421) 

 
 

 

Informatie van en voor Cuijk 
 

 

PASTORAAT CUIJK 

 

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) 

 

 

Bloemengroet 

 

Weet u nog iemand van wie U denkt dat een bloe-

metje goed zal doen? Geef het dan door aan uw 

wijkcoördinator of rechtstreeks via de mail: 

jeanne.grijsbach@home.nl  
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Lief en Leed 

Overleden 

Wij gedenken Ben van der Heide, geboren op 26 maart 1932, overleden 

op 16 april 2019. Ben was een zeer karakteristiek mens, hij leefde ge-

makkelijk, nam de tegenslagen van het leven laconiek op. Maar kon 

toch ook weer genieten van heel veel dingen. Zang en muziek speelden 

in zijn leven een zeer grote rol. Hij speelde jarenlang trombone.                                                                                                                                                         

Vanuit al die activiteiten had hij vele contacten met mensen opge-

bouwd. De laatste jaren tobde hij heel veel met zijn gezondheid, toch 

accepteerde hij dat op zijn eigen, rustige manier. “Je moet nu eenmaal 

de dingen nemen zoals ze zijn” was zijn levensmotto.                                                                                                                                                                            

Op 16 april kwam hij te overlijden. Op zijn wens werd zijn lichaam be-

schikbaar gesteld aan de medische wetenschap.                                                                                                                   

Op 19 mei was er in Haps een herdenkingssamenkomst, die zeer druk 

bezocht werd.    

Wij wensen mevrouw van der Heide en de verdere familie heel veel 

sterkte toe en goede moed voor de tijd die komt.  

 

Terwijl ik deze kopij voor het kerkblad klaarmaakte kwam het bericht 

dat Lies Berghorst is overleden.                                                                                                                                    

Met grote ontroering vernam ik dat zij op vrijdag 14 juni is overleden, 

thuis, omgeven door haar geliefde gezin. Lies is geboren op 12 januari 

1949 in IJsselmuiden. Lies had al diverse jaren heel veel meegemaakt 

rond haar gezondheidssituatie. Op een gegeven moment leek het vrij 

goed te gaan, langere tijd zelfs, totdat nog niet zo lang geleden de 

ziekte zich weer bleek voor te doen, in een zeer agressieve vorm. Be-

handeling bleek niet meer mogelijk. Wij gedenken haar in eerbied en 

grote genegenheid. Als u dit leest heeft de afscheidsdienst op woens-

dag 19 juni reeds plaatsgevonden, met ds. Corrie Manuputty als voor-

ganger.                                                                                                                                             

Wij wensen de achterblijvende familieleden, Henk, de kinderen en 

kleinkinderen van harte heel veel sterkte toe bij dit smartelijke verlies. 

Ook onze kerkelijke gemeenschap zal Lies erg missen. Zij was vele ja-

ren een zeer gewaardeerde contactpersoon. 

Zieken  

Wij wensen Bart Verwoert  heel veel sterkte toe en goede moed.                                                              

Ons medeleven gaat ook uit naar Gert-Jan en Pauline Rutten-Mijdam en 

de verdere familiekring in verband met de zeer ernstige ziekte van een 

familielid. 
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Huwelijksjubileum 

Op 16 juli a.s. zijn Kees en Anna Kalkman-Korzeniewska 25 jaar ge-

trouwd. Wij wensen hen, samen met hun kinderen en verdere familie 

een zeer gezegende en fijne dag toe. En reeds nu (want het kerkblad 

verschijnt al veel eerder) van harte gelukgewenst.  

Tenslotte  

Een gedicht van Ida Gerhardt.  

Zomeravond 

Langzaam over het land                                                                                                                      

in de avond de trompet                                                                                                                 

van de andere boerderij.                                                                                                                                                

Het praten op de bank                                                                                                                   

sterft uit, de witte roos                                                                                                               

laat stille bladeren vallen.                                                                                                                      

Het kind, te bed gebracht,                                                                                                          

slaapt niet, achter het hart                                                                                                                        

der luiken luistert het. 

En verder uiteraard u allemaal een heel fijne zomer toegewenst, vooral 

ook de kinderen en jongeren straks een welverdiende en fijne vakantie.                                                                        

Wie geslaagd zijn of zijn overgegaan naar een hoger jaar van harte ge-

feliciteerd. En voor hen waar het deze keer niet gelukt is, wil ik zeggen: 

goede moed, de volhouder, de doorzetter zal de volgende keer zeker 

succes hebben. 

Met een hartelijke groet, Ds. David Stolk 
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Oecumenisch leesrooster 

30 juni  1 Koningen 19,19-21  

Psalm 16 (Galaten 5,1.13-25)  

Lucas 9,51-62  

 

7 juli   Jesaja 66,10-14  

Psalm 66,1-12 (Galaten 6,1-10.14-18)  

Lucas 10,1-20  

 

14 juli  Deuteronomium 30,9-14  

Psalm 25,1-10 (Kolossenzen 1,1-14)  

Lucas 10,(21)25-37  

 

21 juli  1 Samuël 1,1-20  

Psalm 15 (Kolossenzen 1,21-27)  

Lucas 10,38-42  

 

28 juli  Genesis 18,20-33  

Psalm 138 (Kolossenzen 2,6-15)  

Lucas 11,1-13  

 

4 aug   Prediker 2,1-11  

Psalm 49,1-13 (Kolossenzen 3,12-17)  

Lucas 12,13-21  

 

11 aug  Jesaja 65,17-25  

Psalm 33,12-22 (Hebreeën 11,1-16)  

Lucas 12,32-40  

 

18 aug  Jeremia 23,23-29  

Psalm 82 (Hebreeën 11,17-29)  

Lucas 12,49-56  

 

25 aug  Jesaja 30,15-21  

Psalm 112 (Hebreeën 12,22-29)  

Lucas 13,22-30  

 

1 sept  Deuteronomium 24,17-22  

Psalm 113 (Hebreeën 13,1-6)  

Lucas 14,1,7-14  

 

8 sept  Deuteronomium 30,15-20  

Psalm 1 (Filémon 1-20)  

Lucas 14,25-33 
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Agenda Grave -Cuijk 

Juni 2019 

27 juni 12.00 uur: Samen aan tafel, Grave 

Juli 2019 

25 juli 12.00 uur: Samen aan tafel, Grave 

Augustus 2019 

29 augustus 12.00 uur: Samen aan tafel, Grave 
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