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Bemoediging, troost en inspiratie. 

Wij beleven allemaal een zeer moeilijke tijd. Ook wij mensen van de Protestantse 
Gemeente Cuijk. Het is niet gemakkelijk voor mensen die alleen zijn, voor ouders 
met schoolgaande kinderen – nu uiteraard thuis-, thuiswerken, je opgesloten 
voelen en noem maar op.  
Ook het kerkelijk leven is tot een minimum beperkt.                                                        
En nog zijn we er niet. Eerlijk is eerlijk.                                                                                                                                     
Waar is God? God is in onze huiskamers, waar wij bidden en blijven hopen.                                                                           
God is in de wereld waar geleden en gestreden wordt.                                                                                                               
Hij is in de hemel, maar ook op deze arde,  die geteisterd wordt door deze 
pandemie. Het raadsel is, dat Hij soms ook een verborgen God is, maar in die 
verborgenheid is Hij ook een lijdende God.                                                                                                                                                                                
Vanuit dat lijden, helpt Hij ons en is Hij bij ons. 

Hij is in de wereld, bij de mensen die door Hem zijn geschapen en die ondanks 
alles geen ogenblik ophoudt Zijn wereld te zijn.                                                                                                                                                                                                                                                     
Ja, maar waar is Hij dan toch precies? Ik waag te zeggen : in Zijn Woord, met 
Zijn Geest, in de persoon van Jezus, die mens is geworden en heeft geleefd, 
heeft rondgelopen op dezelfde aarde, waar wij ook op leven. Het gaat God, het 
gaat Jezus nog steeds om diezelfde aarde, die niet uit hun handen mag vallen.                                                                                                                                                                                        
En zo mogen wij ook zeggen: Hij is aanwezig in de christelijke gemeenschappen, 
ook al zijn er op vele plaatsen geen kerkdiensten met kerkgangers.  

God is bij ons, bij ieder mens, bij u en bij mij.                                                                                                                                                                 
Hij is onze hoop en geeft ons hoop en vertrouwen; er komt een eind aan de 
beproeving, een eind aan het lijden.                                                                                                                                                                                                  
Hij is in de genade, de liefde en barmhartigheid die het leven, hoe weerbarstig 
ook, op het ogenblik leefbaar maakt, ja zelfs rijk. 

                                                                                                                                                                            
Ik besluit met een couplet van psalm 138:                                                                                                                                            

“Als ik omringd door tegenspoed,                                                                                                                                         
bezwijken moet, schenkt Gij mij leven.                                                                                                                                           
Wanneer mijn vijands toorn ontbrandt,                                                                                                                                                                                              
uw rechterhand zal redding geven.                                                                                                                                                                            
De Heer is zo getrouw als sterk,                                                                                                                                                         
Hij zal zijn werk voor mij voleinden.                                                                                                                                                            
Verlaat niet wat uw hand begon,                                                                                                                                                     
o levensbron, wil bijstand zenden.” 

U allen heel veel goeds toegewenst, heel veel zegen.                                                                                                                    
Nu en in de tijd die mag komen in het jaar 2021.                                                                                                                       
Met een hartelijke groet.                                                                                                                                                         
Ds. David Stolk 

 

 

 



Vanuit de kerkenraad 

Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen en het verlengen van de 
lockdown, heeft de kerkenraad besloten dat de kerkdiensten voorlopig niet door 
zullen gaan. Vooralsnog zijn de diensten tot 9 maart opgeschort.  
Door middel van de rondzendbrief houden wij u op de hoogte.  

Voor 2021 hebben diakenen en kerkrentmeesters collectedoelen bepaald. Zowel 
plaatselijk, regionaal, landelijk als over de grens rekenen mensen op hulp, ook 
financieel. Inclusief het eigen kerkenwerk. Daarvoor zijn in deze maanden geen 
collecten, maar wel bankrekeningen beschikbaar. Om het makkelijk te maken 
volgen hier de gegevens:  

NL 30 RABO 0110 5016 24 t.n.v. diaconie Cuijk  

NL 54 RABO 0110 5056 54 t.n.v. kerkvoogdij Cuijk. 

 

PASTORAAT   

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

Bloemengroet 
In de afgelopen weken gingen de zondagse bloemen vanuit de kerkdienst naar:  
 
*zondag 20 december 2020                                                                        
met een hartelijke groet en als dank voor zijn inzet naar ds. Stolk 
*1e kerstdag 25 december 2020                                                                  
met een hartelijke groet en beterschap naar dhr. Boekensteijn 
*zondag 10 januari 2021                                                                             
met een hartelijke groet en ter bemoediging naar mw. Bloemendal 
*zondag 17 januari 2021                                                                             
met een hartelijke groet en ter bemoediging naar mw. de Boer. 
 
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  
 

 


