
 

Protestantse Gemeente Cuijk  
 

Een Paasboodschap 
Een buitenkerkelijke, die overigens altijd geïnteresseerd was in het verschijnsel kerk, maar zich 
humanist noemde, zei ooit:                                                                                                                                                       
“Als er morgen aangetoond zou worden dat Jezus nooit bestaan heeft, dan heeft Hij voor mij 
toch bestaan.                                                                                                                                                                                                   
Want uit die verhalen over Hem is er immers een soort figuur naar voren gekomen die op een 
onnavolgbare manier een aantal zaken gesteld heeft , waar we vandaag in allerlei praktische 
situaties een geweldige dynamiek aan kunnen ontlenen.                                                                                                                          
Als dat voor mij, als buitenkerkelijke, zo duidelijk is, dan moet dat ook voor de kerk en voor de 
kerkmensen overduidelijk zijn.                                                                                                                                                          
Het evangelie is voor mij een verstaanbare grondslag voor het ethisch handelen in de wereld, in 
de samenleving”, aldus deze humanist.                                                                                                                               
Laten wij met die gedachte, die waardevolle opmerkingen, elkaar een gezegende  Goede of 
Stille week wensen en straks een gezegend Paasfeest. 
 
Afscheid  David Stolk 
Reeds nu zij vermeld , dat op zondag 29 mei in de dienst op sobere wijze aandacht wordt 
geschonken aan het beëindigen van het pastorale werk van David Stolk in Cuijk.                                                                                                     
We zullen elkaar niet geheel en al  uit het oog verliezen, want als gastpredikant zal ik af en toe 
voorgaan in de kerkdienst.                                                                                                                                                                                                             
Juli 2011 mocht ik met dit werk beginnen; ik ben dankbaar dat ik dit mocht doen.                                                    
Hartelijk dank voor het in mij gestelde vertrouwen door de kerkenraad, de pastorale raad, 
contactpersonen, kosters, organist en niet in de laatste plaats alle gemeenteleden.                                                                                                                               
Ik hoop dat de Protestantse Ggemeente Cuijk kans ziet om te overleven; dat er wegen worden 
gevonden tot een nieuw, levendig en groeiend bestaan.  De tijd zal het leren. Als ik terugkijk 
vanaf 2011 tot nu toe, dan constateer ik heel veel afbrokkeling.                                                                                                                               
Dat betreur ik ten zeerste.                                                                                                                                                             
U allen van harte Gods zegen toegewenst. Ik heb met veel plezier het werk bij u gedaan. Met 
warme gevoelens denk ik daaraan terug. 
 
Kerkdiensten 
Op Goede Vrijdag is er op de gebruikelijke wijze een sobere en indachtige dienst.                                                                                                                                  
Op Paasmorgen mag de vreugde ervan afspatten, we vieren het Heilig Avondmaal. Dat is echt 
niet vreemd. Temeer omdat op Witte Donderdag er geen dienst is.                                                                                                                 
Op Paasmorgen zal ook de nieuwe Paaskaars in gebruik worden genomen, de  oude Paaskaars 
wordt op Goede Vrijdag weggehaald. 



 
 
Ten slotte                       
U allemaal , ouderen, jongeren, kinderen, wens ik alle goeds toe, vrede en bovenal Gods zegen. 
We wensen de wereld, de volkeren op aarde, in het bijzonder Oekraïne,  Gods nabijheid toe, 
uitkomst en een nieuw bestaan. 
 
Met hartelijke groet en Sjalom,                                                                                                                                            
Ds. David Stolk 
                                                                                                                                                                                      
Kerkenraad 
 
Afscheid Ds. David Stolk 
Zoals u hierboven al heeft kunnen lezen, gaan wij op 29 mei afscheid van David Stolk nemen, als 
pastoraal medewerker van onze Protestantse Gemeente Cuijk. We zijn dankbaar dat hij ons al 
die jaren heeft bijgestaan. Wij willen u allen van harte uitnodigen om samen afscheid van hem 
te nemen.  De feestelijke afscheidsdienst is om 10.00 uur in onze kerk. Aansluitend is er voor 
iedereen gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen van David in de Herberg. 
We willen David natuurlijk ook een mooi afscheidscadeau geven. Mocht u hierin een geldelijke 
bijdrage willen leveren, dan kunt u die storten op de rekening van de Kerkvoogdij 
(NL 54 RABO 0110 5056 54 t.n.v. Kerkvoogdij Cuijk o.v.v. cadeau Ds. Stolk).  

Corona en de kerk 
Nu de coronamaatregelen allen zijn komen te vervallen keren we langzaam aan weer terug naar 
normaal. Zo is de 1,5 meter-regel in de kerk komen te vervallen, evenals het dragen van de 
mondkapjes.  
Het vieren van het Heilig Avondmaal zal weer in de kring plaatsvinden. We blijven (voorlopig) 
echter nog wel de kleine bekertjes gebruiken, i.p.v. samen uit 1 beker drinken. Mocht u niet in 
de kring willen staan, maar wel willen deelnemen aan het avondmaal, geef dit dan bij de koster 
aan.  
Ook zal er iedere eerste zondag van de maand na de kerkdienst weer koffiedrinken in de 
Herberg zijn. Onder het genot van een kopje koffie of thee kunnen wij elkaar daar ontmoeten.  
 
Oekraïne 
Aan het begin van deze vreselijk oorlog hebben wij een kaars in de kerk geplaatst. Die wordt 
iedere zondag vanuit de paaskaars ontstoken bij de voorbeden. Op deze wijze tonen wij onze 
verbondenheid met alle betrokkenen.  
 
Afscheid 
Na meer dan 20 jaar werkzaam te zijn geweest in de Pastorale Raad, heeft Jeanne Buscop te 
kennen gegeven met deze werkzaamheden te stoppen. Wij willen haar heel erg bedanken voor 
al de jaren die ze dit werk met zeer veel liefde en enorme inzet en passie heeft gedaan.  
 

Uitnodiging Hemelvaartsdienst  

De Protestantse gemeenten van Cuijk, Dinther, Grave, Gennep, Lith-Oijen, Oss, Ravenstein en 



Uden-Veghel nodigen u uit voor een gezamenlijke viering en ontmoeting op Hemelvaartsdag 26 

mei 2022 in de Protestantse kerk van Uden-Veghel. 

Programma 
10.00 uur kerkdienst in het Kerkelijk Centrum, Schepenhoek 157, 5403 GA Uden Voorganger: 
Ds. Margriet Gosker 
11.15 uur koffiedrinken  
12.00 uur activiteiten 
13.00 uur lunch 
14.00 uur afsluiting 
De activiteiten en de lunch zijn kosteloos. Er wordt voor de kosten aan deze dag in de dienst een 
collecte gehouden. 
 
Collectedoelen 
Hieronder een overzicht van de collectedoelen de komende tijd 

● 10 april: War Child 
● 17 april: Libanon: Kansen voor jongeren in achterstandswijk 
● 24 april:Vluchtelingenwerk Nederland 

● 1 mei: Leger des Heils 
● 8 mei: De Casey Troy Foundation 

● 15 mei: Op adem komen in de Glind, de Rudolphstichting 

● 22 mei: Artsen zonder Grenzen 
● 29 mei: Stichting Het vergeten Kind.  
● 5 juni: Kerk in Actie: Zuid-Afrika Bijbel brengt arme boeren in actie.  

Mocht u niet naar de kerk kunnen komen, maar wel bijdragen aan de collectes dan kan dit op  
NL 30 RABO 0110 5016 24 t.n.v. diaconie Cuijk en collectes voor de kerkvoogdij kunnen worden 
overgemaakt op  NL 54 RABO 0110 5056 54 t.n.v. kerkvoogdij Cuijk.  

Gezocht: Kerkenraadsleden 
Op het ogenblik proberen we de kerk met 4 kerkenraadsleden draaiende te houden. Het wordt 
voor ons steeds moeilijker om dingen buiten de lopende zaken aan te pakken. Hiervoor zijn we 
op zoek naar nieuwe kerkenraadsleden. Mocht u iemand weten, van wie u denkt dat deze 
geschikt zou zijn voor deze functie, of denkt u aan uzelf, laat het ons dan weten. Mocht u nog 
twijfelen en eerst meer weten, wat het werken in de kerkenraad inhoud, schroom dan ook niet 
om contact met ons op te nemen.  
Mocht u niet direct in de Kerkenraad willen plaats nemen, maar wilt u ons wel op de 
achtergrond helpen, dan horen wij dit ook graag. Alle hulp is altijd welkom.  

Vergaderdatum kerkenraad: 
Op 11-5-2022  is er weer kerkenraadsvergadering. Wanneer u onderwerpen heeft kunt u deze 
voor  mailen naar scriba.pkncuijk@gmail.com 

 

mailto:scriba.pkncuijk@gmail.com


Digitale kerkdiensten 
Via bijgevoegde link kunt u kerkdiensten terug kijken van de Protestantse gemeente te Oss. 
kerkdienstgemist.nl 
 
Dienstenrooster 

Donderdag 14 april Witte 
donderdag Geen dienst 

 

Vrijdag 15 april Goede vrijdag 
20.00u.  Ds. D. Stolk, Nijmegen 

Kerkdienst 
Organist: D. Romeijn 

Zaterdag 16 april Paaswake Geen dienst  

Zondag 17 april Pasen HA 
10.00u.  Ds. D. Stolk, Nijmegen 

Kerkdienst 
Organist: D. Romeijn 

Zondag 24 april 
10.00u. Ds. A.J. Claessens, Horst 

Kerkdienst 
Organist: H. Stoffers 

Zondag 1 mei 
10.00u. Ds. D. Blom, Cuijk 

Kerkdienst 
Organist: D. Romeijn 

Zondag 8 mei 
10.00u. Ds. J. Ruijs, Groesbeek 

Kerkdienst 
Organist: J. van Kleef 

Zondag 15 mei 
10.00u. Ds. A.J. Claessens, Horst 

Kerkdienst 
Organist: D. Romeijn 

Zondag 22 mei 
10.00u. Ds. P.K.A. Akerboom, Nijmegen 

Kerkdienst 
Organist: J. van Kleef 

Donderdag 26 mei Hemelvaart 
10.00 te Uden SAGE 

Kerkdienst 
Organist: D. Romeijn 

zondag 29 mei Afscheid Ds. 
Stolk 
10.00u Ds. D. Stolk, Nijmegen 

Kerkdienst 
Organist: D. Romeijn 

zondag 5 juni Pinksteren 
10.00u.  Dhr. H. de Raaf, Sint Hubert 

Kerkdienst 
Organist: D. Romeijn 

 

 

 

 

 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/860-Protestantse-gemeente-te-Oss


PASTORAAT CUIJK 

Bezoekjes Heeft u behoefte aan pastorale zorg, of wilt u een afspraak maken voor een bezoekje 
of gesprek? U kunt dan contact opnemen met uw contactpersoon en/of wijkcoördinator. 

Bloemengroet 

*zondag 13 maart 2022, met een hartelijke groet naar mw. van de Ward 

*zondag 20 maart 2022, met een hartelijke groet naar dhr. Dees 

*zondag 27 maart 2022, met een hartelijke groet naar dhr. Losekoor 

*zondag  3 april 2022, met een hartelijke groet naar dhr. Bosch 

*zondag 10 april 2022, met een hartelijke groet naar de fam. Piek. 

 

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 naar: adrianagrijs1952@gmail.com 

 

 
 
 
Wilt u iets in een volgende rondzendbrief plaatsen kunt u dit mailen naar scriba.pkncuijk@gmail.com 
inleverdatum uiterlijk  28-5-2022 

 

Een vraag aan wie de nieuwsbrief op papier ontvangt: wilt u uw e-mail adres  doorgeven aan 

nieuwsbriefprotgemcuijk@gmail.com zodat u voortaan de nieuwsbrief digitaal ontvangt en 

zo de contactpersoon minder hoeft te lopen/ bezorgen.  

 

 LEES MEER OP ONZE WEBSITE  

 

 

 

 
 

mailto:adrianagrijs1952@gmail.com
mailto:scriba.pkncuijk@gmail.com
file:///C:/Users/eigenaar/Downloads/nieuwsbriefprotgemcuijk@gmail.com
https://cuijk.protestantsekerk.net/homepagina

