
 

Protestantse Gemeente Cuijk  

 

Pastoralia 
 

Op weg naar het Paasfeest. 
Twee avondgangers naar huis, of zijn het er drie? “We hebben geen hoop op bevrijding meer, al 
drie dagen is Hij dood. Vrouwen zeggen dat ze een verschijning hebben gezien bij zijn graf…., 
maar moet je dat nu geloven? We zijn gaan kijken. Het graf was leeg. Maar Hem zagen we 
niet.” 

Ze naderden het dorp. “Blijf bij ons, want het is avond en de nacht gaat komen…. “ smeken zij. 
Wanneer zij het avondmaal houden neemt de vreemdeling een brood, spreekt de zegen uit, 
breekt het en deelt het met zijn begeleiders, die Hem genodigd hadden. Dan herkennen zij Hem 
bij het breken van het brood. 

Afsluitend een strofe van een lied van Paul Gerhardt uit: “Beveel gerust uw wegen.” 

“Schep moed! Zeg aan uw smarten en zorgen goeden nacht! Laat varen wat uw harte in onrust 
heeft gebracht! Gij wilt toch niet regeren als één die alles weet? God blijft als Heer der Heren, 
met ’t hoogst gezag bekleed.” 

Overleden 
Wij gedenken Petronella Johanna Willekes-Nelemans, geboren op 18 september 1933 te 
Kerkrade, overleden op 7 maart j.l. te Cuijk. Zij mocht 87 jaar worden. Zij woonde in Hof van 
Cuijk, maar voorheen heeft zij aan de Robijnlaan gewoond. Reeds in juni 2009 moest zij haar 
man verliezen. Wij wensen de achterblijvende familieleden van harte heel veel sterkte toe. 

Tenslotte 
U allemaal alle goeds toegewenst, veel hoop en vertrouwen op betere tijden. Gezegende 
weken op weg naar het Paasfeest. En straks, hoe het ook gevierd mag worden, misschien met 
beperkingen, toch een goed en gezegend Paasfeest.  

 
Met een hartelijke groet, Ds. David Stolk 

  



Kerkenraad 
In een tweetal kerkdiensten in november vorig jaar hebben we u op de hoogte gesteld, dat we 
twee nieuwe kerkenraadsleden hebben gevonden. Marian Westhreenen zal de diaconie 
versterken en Wouter Boekenstijn de kerkvoogdij. Helaas hebben we hun ivm het uitvallen van 
de kerkdiensten nog niet kunnen bevestigen. Gelukkig hebben Marian en Wouter zich al wel bij 
onze vergaderingen en werkzaamheden aangesloten. Hiervoor zijn wij hen erg dankbaar. Zodra 
het mogelijk is, zullen zij tijdens een viering bevestigd worden.  

Onderhoud kerkgebouw: schilderwerkzaamheden 
Bijna elk jaar wordt de kerk geïnspecteerd door Monumentenwacht en een inspectierapport 

opgesteld. Hierin wordt aangegeven wat allemaal goed is maar 
ook wat minder goed is of slecht. De laatste jaren werd met 
name het schilderwerk genoemd om hiermee aan de slag te 
gaan. Twee jaar geleden hebben wij een onderhoudssubsidie 
aangevraagd bij het rijk, de subsidieregeling instandhouding 
monumenten (sim) voor een periode van 6 jaren (2020 t/m 
2025) en hebben wij de subsidietoekenning gekregen van de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De subsidiebijdrage van 
het rijk bedraagt 60% voor bepaalde werkzaamheden. I.v.m. de 
pandemie hebben wij vorig jaar niet veel kunnen doen maar dit 
jaar is de schilder SSG uit Uden op ons verzoek in februari j.l. 
begonnen daar er voorlopig geen kerkdiensten meer zouden 
plaatsvinden. De schilder kent onze kerk al vanaf ca. 1990 en 
heeft ook het schilderwerk uitgevoerd tijdens de restauratie van 
de kerk in 2012.Heel veel werk zit er in de mooie toogramen, 8 
stuks. Deze bestaan uit hout en op veel plaatsen is het 

schilderwerk gebarsten en is er water in de dorpels van de ramen terecht gekomen, waardoor 
er scheuren en houtrot is ontstaan. Heel veel schuurwerk dus + het uitfrezen van de verrotte 
delen en deze opvullen met speciale epoxy. Daarna alles kitten en verschillende keren 
schilderen. Weet u hoeveel raampjes er zitten in één toograam? 20 vierkante raampjes en in de 
boog nog 9 afwijkende ruitjes. Per raampje kost het 1 kwartier om deze te schuren. Er waren 
tussen de één en drie schilders bezig en deze hebben geen nagels meer, volledig weg 
geschuurd.Om de kerk staan nog verschillende rolsteigers om bij de hoge toogramen te kunnen 
komen. Zoals iedereen weet ontstaat er natuurlijk heel veel stof ondanks het afdekken van 
stoelen, kansel, etc.. Als u dit leest is het binnen echter weer helemaal schoon dankzij de 
schoonmaakploeg bestaande uit Boukje, Toos, Jannie, Els en Gerdien met extra handjes van 
Ans. Twee dagen is men bezig geweest. Ook de gordijnen hangen weer voor de ramen. 
Ontzettend mooi dat iedereen meedoet en flexibel is: hulde aan de vrijwilligers. 
Behalve met de ramen is men buiten ook volop bezig met de buitendeuren, consistorieramen, 
gootbeugels, vlaggenstok, lambrisering, etc. Het torentje wordt in april/mei onderhanden 
genomen daar er een steiger voor de voordeur opgebouwd moet worden om bij de toren te 
kunnen komen. Het reeds gedane werk ziet er prima uit en de komende 10-15 jaar zal een 
kleine onderhoudsbeurt om de 2-3 jaar voldoende moeten zijn. Het kerkgebouw is er helemaal 
klaar voor om u weer te ontvangen en om er weer diensten te houden. 

Namens de kerkvoogdij, 
Gert-Jan Konijnenbelt en Peter Huijgen 



Kerkdiensten 
Gezien de meest recente besmettingscijfers en de aanblijvende lockdown maatregelen hebben 
we helaas moeten beslissen om ook de komende tijd nog geen kerkdiensten in onze kerk te 
organiseren. We hadden gehoopt dat we samen met u Pasen in onze kerk hadden kunnen 
vieren, maar het leek ons verstandiger om dit nog niet te doen.  

Wij sluiten ons van harte aan bij de slotwoorden uit de brief van Marco Luijk: Natuurlijk hopen 
we dat de maatregelen en de vaccins ons helpen binnen afzienbare tijd elkaar weer in persoon 
te kunnen ontmoeten en elkaar de hand te mogen schudden. En wat zal het goed zijn als we 
ook weer uit volle borst kunnen zingen. Tot die tijd moeten we ons geduld bewaren, en dat kan 
best nog wel lang gaan duren. Het komt nu aan op uithoudingsvermogen en om met creativiteit 
toch de onderlinge verbinding in stand te houden. Met liefdevolle aandacht voor de 
kwetsbaren onder ons, en ook voor hen die rechtstreeks getroffen zijn door het virus in hun 
gezondheid of in hun bedrijf en inkomen. 

PASTORAAT CUIJK 
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 
In de afgelopen weken gingen de bloemen naar:  
*zondag 21 februari 2021, met een hartelijke groet naar mw. van der Heide. 
*zondag 28 februari 2021, met een hartelijke groet en beterschap naar mw. Veltman. 
*zondag 7 maart 2021, met een hartelijke groet naar dhr. en mw. Alkema. 
*zondag 14 maart 2021, met een hartelijke groet naar dhr. en mw. Hagenaar. 
*zondag 21 maart 2021, met een hartelijke groet naar mw. Holman. 
 
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 22 april 2021 

 

 LEES MEER OP ONZE WEBSITE  
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