
 

Protestantse Gemeente Cuijk  
Vanwege onvoorziene omstandigheden wordt deze nieuwsbrief later bij u bezorgd dan gepland. 

Onze excuses daarvoor 

Een nieuwjaar. 

“Er is niets nieuws onder de zon “, zegt het bijbelboek Prediker.                                                                                       

De zon gaat op en weer onder. De wind gaat naar het zuiden, de wind gaat naar het noorden of 

de wind waait waarheen hij maar wil.                                                                                                                                       

Al de rivieren stromen naar de zee, en de zee wordt maar niet vol.                                                                                                                         

Dat wat geweest is, zal er weer zijn en dat wat gedaan is , zal weer gedaan worden. En dat wat 

ontbreekt, kan weer aangevuld worden.                                                                                                                                                           

Het is een najagen van wind, zegt Prediker.                                                                                                                                          

Dit alles klinkt niet alleen erg pessimistisch, het klinkt ook vreselijk vermoeiend en dat is het 

dan ook. En toch, ondanks alles, kun je die Prediker ook wel een zonnige somberling noemen, 

want aan het eind van zijn betoog komt er toch een lichtstraal tevoorschijn, een bron van hoop, 

van verwachting, van toekomst.                                                                                                                                                                               

Dan klinkt er :”En God zoekt weer op wat voorbijgegaan is, niets is vergeefs geweest.”                                                                                  

In het Lucasevangelie staat er dat Jozef en Maria het pasgeboren kind de naam Jezus geven. 

Jezus, zijn naam betekent: God geeft redding.                                                                                                                                                 

Met die belofte mogen wij ook dit jaar verder gaan, ondanks alle duisternis in deze wereld, 

ondanks de waanzin van de volkeren, hoe die met elkaar bakkeleien, ondanks corona en 

pandemie. Afsluitend een kort gedeelte uit een gebed van Dr. K.H. Miskotte (1894-1976). 

“Geprezen bent U, Eeuwige, onze God, Koning van de wereld.                                                                                                       

Sterk ons door uw tere handen.                                                                                                                                            

Maak ons groot, door uw kleinheid,                                                                                                                                             

Maak ons vrij door uw banden                                                                                                                                                    

Maak ons rijk door uw nood.                                                                                                                                            

Maak ons blij door uw lijden                                                                                                                                                                  

Maak ons levend door uw dood,                                                                                                                                                            

want van U is het Rijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid.  

Amen.” 

 

 

 

 



Overleden. 

Wij gedenken in eerbied en grote genegenheid, Sjaan van der Plas-Durieux, geboren op 17 juni 

1930 in Leiden, overleden op vrijdag 26 november jl. in Cuijk.                                                                                                                                                              

Zij is opgegroeid in Katwijk a/d Rijn, maar heeft op diverse plaatsen gewoond vanwege het werk 

van haar man Wim.                                                                                                                                                                                                 

Vele interessante gesprekken heb ik met haar gehad, die altijd heel menselijk en plezierig 

waren. Zij tobde nogal eens met de gezondheid, maar hield de moed er altijd in. Wij spraken 

nogal eens over haar overleden man.                                                                                                                                                                                                                                     

En belangstellend was zij altijd rond het wel en wee van de Prot. Gemeente Cuijk.                                                                                

Wij missen in haar een karakteristiek gemeentelid.                                                                                                                      

Op vrijdag 3 december was de afscheidsdienst en de crematieplechtigheid in rouwcentrum 

Waalstede te  Nijmegen.                                                                                                                                                              

Wij wensen de achterblijvende familieleden heel veel sterkte toe. De tijd gaat voorbij- hoe 

verdrietig ook- maar de dierbare herinneringen blijven. 

 

Tenslotte. 

Rest mij u allen nog een gezegend nieuwjaar te wensen.                                                                                                                     

Alle goeds en vooral hoop en goede moed. Dat de Prot.gemeente ondanks het kleiner en 

kleiner worden, toch een baken mag zijn van troost, bemoediging, geloof, hoop en liefde.                                                      

Met een hartelijke groet,                                                                                                                                                                 

ds. David Stolk 

                                                                                                                                                                                                 

Collectedoelen 

Hieronder een overzicht van de collectedoelen. 

De afgelopen weken is gecollecteerd voor 

● 6 februari:  Walk for Homs 
● 13 februari:  Bathimeus fonds 
● 20 februari: Artsen zonder grenzen 
● 27 februari:  Rwanda: Met zusters werken aan gezond eten 
● 6 maart: Unicef 

De komende tijd wordt gecollecteerd voor: 
● 13 maart:  Cordaid 
● 20 maart:  Een betere toekomst voor straatkinderen 
● 27 maart:  Lilianefonds 
● 3 april:  Moldavië - Kerk helpt kwetsbare mensen 
● 10 april:  War Child 

Mocht u niet naar de kerk (hebben) 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 

Wij zijn heel blij dat we er met de 4 kerkenraadsleden die we hebben, maar we hebben nog 
meer versterking nodig om goed, zonder dat de huidige leden te veel op hun bordje krijgen, te 
kunnen blijven werken. 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.  
 

Vergaderdatum kerkenraad: 
Op 6-4-2022  is er weer kerkenraadsvergadering. Wanneer u onderwerpen heeft kunt u deze 
voor  mailen naar scriba.pkncuijk@gmail.com 

Digitale kerkdiensten 

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

Dienstenrooster 

Zondag 13 maart 10.00 uur Ds. Doedens Kerkdienst: Organist: D. Romeijn 

Zondag 20 maart 10.00 uur Dhr. Blois Kerkdienst: Organist: J. van Kleef 

Zondag 27 maart 10.00 uur Ds. Stolk Kerkdienst: Organist: D. Romeijn 

Zondag 3 april 10.00 uur Drs. Oudelaar Kerkdienst: Organist: D. Romeijn 

Zondag 10 april 10.00 uur 
Palmzondag 

Ds. Manuputty Kerkdienst: Organist: D. Romeijn 

Vrijdag 15 april  20.00 uur 
Goede Vrijdag 

Ds. Stolk Kerkdienst: Organist: D. Romeijn 

Zondag 17 april 10.00 uur 
Paaszondag 

Ds. Stolk Kerkdienst: Organist: D. Romeijn 

Zondag 24 april 10.00 uur Ds. Claessens Kerkdienst: Organist: D. Romeijn 

Zondag 1 mei 10.00 uur Ds. Blom Kerkdienst: Organist: H. Stoffers 

 

Pastoraat 
Bloemengroet 

*zondag 23 januari 2022, met een hartelijke groet en beterschap naar Mw. Smits 

*Zondag 30 januari 2022, met een hartelijke groet naar de fam. Van der Linde 
*Zondag 6 februari 2022, met een hartelijke groet naar mw. Goedhart 
*Zondag 13 februari 2022, met een hartelijke groet naar mw. Atas-Hermens 
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*Zondag 20 februari 2022, met een hartelijke groet naar fam. Pater 
*Zondag 27 februari 2022, met een hartelijke groet en beterschap naar mw. Alkema 
*Zondag 6 maart 2022, met een hartelijke groet naar dhr. Stel. 
 
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. 
 
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 

 Nieuws van Sage 

Eerst om uw geheugen op te frissen: SAGE bestaat uit  de gemeentes Cuijk, Gennep, Grave, 
Heeswijk-Dinther, Lith/Oyen, Oss, Ravenstein en Uden-Veghel. Afgevaardigden van deze 
gemeentes treffen elkaar een aantal keer per jaar om allerlei onderwerpen te bespreken. Doel 
van deze ontmoetingen is om informatie uit te wisselen en om daar, waar mogelijk, de 
samenwerking te zoeken. De jaarlijkse bijeenkomsten op Hemelvaartsdag worden bijvoorbeeld 
vanuit SAGE georganiseerd. Dat is een voorbeeld van een praktische manier van samenwerken. 
In deze tijd van krimp in de protestantse kerken wordt de noodzaak om samen te werken 
steeds groter. We kampen allemaal min of meer met dezelfde problemen en het is fijn om daar 
met elkaar over na te denken en hulp of handreikingen van andere gemeentes te kunnen 
aanvaarden. De classis herkent en erkent de problemen, die we als kleine protestantse 
gemeentes hebben, ook en daarom zal classispredikant Marco Luijk bij een volgende 
bijeenkomst van SAGE aanwezig zijn om het presentieplan te bespreken. In dit plan constateert 
de classis niet alleen de problematiek van de kleine gemeenten, maar gaat ze ook daadwerkelijk 
op zoek naar mogelijkheden om samen ook in de toekomst kerk te kunnen zijn. We zullen 
regelmatig nieuws vanuit de SAGE bijeenkomsten in de nieuwsbrief vermelden. Hebt u vragen 
of wilt u iets meer weten over SAGE, dan kunt u contact opnemen met de mensen in de 
kerkenraad of met Kees Kalkman die namens de Protestantse Kerk Cuijk de bijeenkomsten 
bijwoont. 
Kees Kalkman 
 
**Wilt u iets in een volgende rondzendbrief plaatsen kunt u dit mailen naar 
scriba.pkncuijk@gmail.com                    >>>   inleverdatum uiterlijk  4 april 2022 
**Een vraag aan wie nu de nieuwsbrief op papier ontvangt: wilt u uw e-mail adres  

doorgeven aan nieuwsbriefprotgemcuijk@gmail.com  zodat u voortaan de nieuwsbrief digitaal 

ontvangt  zodat uw contactpersoon minder hoeft te lopen/ bezorgen.  

 

 LEES MEER OP ONZE WEBSITE  
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