
 

Protestantse Gemeente Cuijk  
Van Advent naar Kerst. 
Maakt recht de weg van de Heer, zo haalt het evangelie van Johannes de profeet Jesaja aan.                       
Maakt recht de weg van de Heer. Ja , natuurlijk, dat willen wij proberen te doen.                                                                   
Deze adventsweken op weg naar het Kerstfeest. We proberen, ondanks alle narigheid van deze 
tijd, op weg te gaan naar het Kerstfeest, feest van het Licht dat in de wereld is gekomen, Jezus, 
de ware mens, bevrijdend en verlossend.                                                                                                                                      
Licht van deze wereld, ja Licht in deze wereld.                                                                                                                                                                                                                  
“Een volk dat in duisternis wandelt, heeft een groot licht gezien,” zegt diezelfde Jesaja.                                                                                                 
En wij wensen ons toe, dat in deze duistere tijden waarin wij op het ogenblik leven, als 
Nederlandse volk, samen met andere volkeren op deze aarde, dat we toch Licht zien en mogen 
ontvangen. God is immers getrouw, Zijn plannen falen niet!                                                                                                                
Maar het vraagt wel wat van ons: dat we open staan voor het Licht dat in deze wereld is 
gekomen.  
Dat we vertrouwen hebben , ondanks alles, in de goede afloop van Gods werk met deze wereld, 
met de ganse mensheid.                                                                                                                                                                               
Dat heeft alles te maken met het rechtmaken van de weg van de Heer.                                                                                                                                             
En dan mogen wij denken aan vroegere Kerstvieringen, misschien met heimwee, maar het kan  
ook verdriet, gemis, pijn oproepen. Misschien hadden dingen in ons leven anders gemoeten.                                         
Laten we dan bedenken: God zoekt weer op alles wat voorbij is gegaan en Hij weet er ook weg 
mee, en plaatst het in Zijn bemoedigend en bevrijdend Licht.                                                                                                                   
Maakt recht de weg van de Heer, dat wil ook zeggen, dat we straks hartelijk en verheugd 
mogen zijn, met elkaar en over elkaar, maar in de eerste plaats bidden wij dat straks over deze 
dagen er reeds nu een glans van hoge feestelijkheid mag liggen.                                                                                                                          
Want wij mogen het voelen, ieder op zijn of haar manier, en ook wij allen met elkaar, dat 
Advent, maar uiteindelijk het Kerstfeest, een gave is die van Boven komt.                                                                                                                                                                                
“Want alzo lief heeft God de wereld gehad (let wel, de wereld} dat Hij Zijn Eniggeboren Zoon  
heeft gegeven, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven zal 
hebben.” 
 
Jubilea. 
Onze hartelijke gelukwensen voor de heer en mevrouw Rutten-Willekens.                                                                    
Zij waren op 6 november veertig jaar getrouwd. 
Ook van harte gelukgewenst, de heer en mevrouw Klaver-Postma.                                                                                 
Zij waren op 26 november vijftig jaar getrouwd. 
 
 
 



Tenslotte. 
Wij leven en beleven nog steeds een moeilijke tijd, het 
vraagt van ons allemaal veel geduld, maar ook moed en 
vertrouwen.                                                                                                                                                
Dat geldt voor ouderen onder ons, maar zeker ook voor de 
gezinnen, vooral ook de kinderen en de jongeren.                                                                                                                                                                                                            
U allemaal heel veel sterkte toegewenst. Blijf gezond.                                                                                                       
En leef vanuit de Adventstijd hoopvol, met verwachting naar 

het Kerstfeest, en straks naar de jaarwisseling.                                                                                                                                                                                          
Wij weten het vanuit het Bijbelse getuigenis: de tijd, alle tijden zijn in Gods hand. 
 
Ik besluit met een veelzeggend gedicht van Okke Jager, één van mijn leermeesters destijds. 
 
Verraadt ons aller angst zich niet                                                                                                                               
in wie het leven weerloos liet? 
De glasglans stemt de blazer mild.                                                                                                                       
De kaarsvlam vormt de hand tot schild. 
De krokus wijst beton zjjn grens,                                                                                                                      
hoe kostbaar is een kwetsbaar mens. 
 
Met een hartelijke groet:                                                                                                                                   
Ds. David Stolk 
                                                                                                                                                                                                
Kerkenraad 
 
Kerstnachtdienst 
Gezien de huidige coronamaatregelen en het aantal besmettingen heeft de Kerkenraad tot 
onze spijt moeten beslissen om de Kerstnachtdienst dit jaar niet door te laten gaan. We hopen 
samen met u het feest van Jezus’ geboorte op kerstmorgen in onze kerk te mogen vieren.  

De Kerstnachtdienst van de Protestantse gemeente Boxmeer gaat wel door en is online te zien: 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2161-Protestantse-Gemeente-Boxmeer 
 

Koffiedrinken en Nieuwjaarsborrel 
Vanaf  november zijn we weer begonnen met maandelijks koffiedrinken in de Herberg.  
Dit is op de eerste zondag van de maand. Onder het genot van een kopje koffie of thee en met 
voldoende afstand kunnen we elkaar ontmoeten en bijpraten. 
Op zondag 2 januari zal dit gecombineerd worden met de nieuwjaarsborrel.  
 
Actie Kerkbalans 
Tussen 15 en 29 januari 2022 zal u de envelop voor Actie Kerkbalans weer ontvangen met als 
thema “Kerk-zijn, dat doen we samen”. In verbondenheid met God én met elkaar. In coronatijd 
zijn we op talloze creatieve manieren naar elkaar om blijven zien. Desondanks blijft het soms 
moeilijk je in een tijd van deels dichte kerkdeuren echt met elkaar verbonden te weten.  
 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2161-Protestantse-Gemeente-Boxmeer


Inmiddels komen er meer versoepelingen in de coronamaatregelen. Dat geeft hoop: straks 
mogen we weer! De komende tijd wordt een tijd van weer opbouwen. Opnieuw een roerige 
periode. Laten we hierin bovenal elkaar vasthouden. Daar is hulp bij nodig. De coronacrisis 
heeft financieel veel van kerken gevraagd. Met Actie Kerkbalans vragen we leden daarom om 
financiële steun. Want elkaar vasthouden, dat kan alleen samen.  

 
Geef jij om je kerk?     Geloof je in verbondenheid?     Doe dan mee! 

Samen kunnen we elkaar vasthouden in én na coronatijd. 
 

Collectedoelen 
Hieronder een overzicht van de collectedoelen de komende tijd 

● 2 januari: Solidaridad 
● 9 januari: Syrië- De kerk als plek van hoop en herstel 
● 16 januari: Mensenkinderen 
● 23 januari: Stichting Mytylschool Suriname 
● 30 januari: Het Passion 
● 6 februari: Walk for Homs 
● 13 februari: Barthimeus fonds 
● 20 februari: Artsen zonder grenzen 
● 27 februari: Rwanda: Met zusters werken aan gezond eten 

 
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 
Wij zijn nu met vier kerkenraadsleden,  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 via  scriba.pkncuijk@gmail.com  Mocht u nog twijfelen en eerst 
meer weten, wat het werken in de kerkenraad inhoud, schroom dan ook niet om via dit 
emailadres contact met ons op te nemen  

Vergaderdatum kerkenraad: 
Op 5 januari 2022 is er weer kerkenraadsvergadering. Wanneer u onderwerpen heeft kunt u 
deze voor 31 december 2021 mailen naar scriba.pkncuijk@gmail.com 

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

Zondag 12 december  
10.00u. derde advent Ds. D. Stolk, Nijmegen 

Kerkdienst 
Organist: D. Romeijn 

Zondag 19 december 
10.00u. vierde advent Mw. Drs. H. Oudelaar, Ottersum 

Kerkdienst 
Organist: H Stoffers 

Zaterdag 25 december  
10.00u. Eerste kerstdag Ds. D. Blom, Cuijk 

Kerkdienst 
Organist: D. Romeijn 

zondag 2 januari 
10.00u 
Nieuwjaarsreceptie 

Ds. D. Stolk, Nijmegen Kerkdienst 
Organist: D. Romeijn 

zondag 9 januari  
10.00u 

Mw. Ds. I. Lodewijks, Arnhem Kerkdienst 
Organist: H. Stoffers 
 

zondag 16 januari 
10.00u 

Mw. Ds. L.C. Manuputty, 

Groesbeek 

Kerkdienst 
Organist: D. Romeijn 

zondag 23 januari 
Heilig Avondmaal 

Mw. Ds. A.J. Claessens, Horst 

(onder voorbehoud) 
 Kerkdienst 
Organist: D. Romeijn 

zondag 30 januari 
10.00u Dhr. H. de Raaf, St. Hubert 

Kerkdienst 
Organist: D. Romeijn 

Zondag 6 februari 
10.00u.  Mw. H. Oudelaar, Ottersum 

Kerkdienst 
Organist: J. van Kleef 

Zondag 13 februari 
10.00u.  

Mw. Ds. A.J. Claessens, Horst 
(onder voorbehoud) 

Kerkdienst 
Organist: H. Stoffers 

 

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 24 oktober 2021, met een hartelijke groet naar fam. Donkers. 
* Zondag 31 oktober 2021, met een hartelijke groet en als dank voor het vele 
werk voor onze gemeente naar mw. Koolhaas. 
* Zondag  7 november 2021, met een hartelijke groet naar fam. Siroen. 
* Zondag 14 november 2021, met een hartelijke groet en beterschap 
naar mw. Rutten-Mijdam. 
* Zondag 21 november 2021, met een hartelijke groet naar fam. van Egmond. 



* Zondag 28 november 2021, met een hartelijke groet en als dank voor het vele werk voor onze 
gemeente naar mw. Marianne Bruring. 
* Zondag 5 december 2021, met een hartelijke groet en als dank voor het vele werk voor onze 
gemeente naar mw. Hennie Biemond. 

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 
 
Binnengekomen kerstwensen van 2 predikanten die regelmatig voorgaan in onze kerk: 
 
Beste collega's, allemaal een goede Advent en een fijne Kersttijd toegewenst. Ik maakte een 
PPT met het ABC van het Kerstgebeuren. Geniet er maar van. Je mag het ook gebruiken als je 
zou willen. En blijf gezond, Margriet & Ferenc 
Ds. M. Gosker uit Venlo 
(zoals mw. Gosker schrijft heeft zij een PDF presentatie gemaakt van het kerstgebeuren. Deze 
bestaat uit 63 sheets – 10MB. Wanneer iemand belangstelling heeft in deze presentatie stuur 
dan een mail naar nieuwsbriefprotgemcuijk@gmail.com ) 
____________________________________________________________________________ 
Ik wens jullie veel sterkte in deze, zeker voor de ouderen in de kleine Gemeente, moeilijke tijd. 
Een goede en hoopvolle Advents- en Kersttijd. 
Ds. Perla Akerboom-Roelofs 
 

Kopij voor de volgende nieuwsbrief inleverdatum uiterlijk  26 januari 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
mailto:nieuwsbriefprotgemcuijk@gmail.com
file:///C:/Users/eigenaar/Documents/KERK/2021/nieuwsbriefprotgemcuijk@gmail.com
https://cuijk.protestantsekerk.net/homepagina

