
 

Protestantse Gemeente Cuijk  
Pastoralia 
 
Korte bezinning . 
In het  Bijbelboek  Prediker staat heel treffend: “Het licht is zoet en het is aangenaam voor de ogen de zon te 
zien.”                                                                                                                                                                                            
Hij verplicht ons om als kleine landschapsschilders erop uit te trekken en het licht op heterdaad te gaan 
betrappen.  Op het strand en in de heuvels, op de velden en in de tuin, op het balkon of zomaar in de luie 
stoel.                                                                                                                                                                                              
Niemand minder dan Franciscus van Assisi, toch echt geen heiden, leek de zon wel te gaan “aanbidden”, 
getuige een couplet uit een lied van zijn hand.                                                                                                                   

“Geloof om gans Uw creatuur,        halleluja.                                                                                                                                       
Ten eerste om dat blinkend vuur,   halleluja,                                                                                                                                                 
die warme schitterende bron,         halleluja,                                                                                                                                   
de heer des hemels, broeder zon,  halleluja.                                                                                                                  
Halleluja, halleluja, halleluja.”                                                                                                                                                                                            

Als de diepgelovige Franciscus dit al beleeft, moeten wij hem zeker daarin navolgen.                                             
Een goede zomer toegewenst.   

Pastoralia.                                                                                                                                                                                                       
*De fam. Van der Meer was op 10 juni j.l. 50 jaar getrouwd.                                                                                                                             
*Op 26 juni j.l. was de fam. Huijgen ook 50 jaar getrouwd.                                                                                                                           
*En op 3 augustus was de fam. Alkema 60 jaar getrouwd.                                                                                                                   
Allen wensen wij alsnog alle goeds, met een hartelijke gelukwens.                                                                     
Ongetwijfeld is het een bijzondere en fijne dag geweest.  

Kerkenraad.                                                                                                                                                                        
Misschien is het niet mijn taak, maar toch wil ik hier melden dat de heer Peter Huijgen het ambt  als 
ouderling-kerkrentmeester heeft beëindigd.                                                                                                                                 
Peter is van onschatbare betekenis geweest voor zovele zaken. Een woord van hartelijke dank is dus zeker op 
zijn plaats.                                                                                                                                                                          
Natuurlijk zullen we Peter nog wel meemaken voor diverse hand- en spandiensten.                                                      
Nogmaals dank, en het ga je goed Peter, samen met Ans.  

Tenslotte.                                                                                                                                                                                                                      
We zitten midden in de zomerperiode. U allen een goede tijd toegewenst , thuis of elders.                          En 
behouden thuiskomst en graag tot ziens of tot horens.                                                                                                         
Goede moed en hoop, dat hebben wij allen nodig, en bovenal Gods zegen en nabijheid.                                                                                                                                                    
Hartelijk gegroet,                                                                                                                                                                          
van ds. David Stolk. 

 
 



Kerkenraad 
 
Collectedoelen 
Hieronder een overzicht van de collectedoelen de komende tijd: 
*29 augustus SOS kinderdorpen 
*05 september werelddiaconaat Ghana - Een sterk kerk op een kwetsbare plek 
*12 september SAGE GEMEENTES 
*19 september Moldavië - Kerk helpt kwetsbare mensen 
*26 september Vredeswerkcollecte Kerk in Actie Zending 
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 heel blij dat we er met Wouter een kerkenraadslid bij 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.  

Digitale kerkdiensten 

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

kerkdienstgemist.nl 

Dienstenrooster 

zondag 5 september   
10.00 uur 

Ds. D. de Jong, Oss Kerkdienst 
Organist: D. Romeijn 

zondag 12  september 
10.00u 

Mw. H. Oudelaar, Ottersum Kerkdienst 
Organist: D. Romeijn 

zondag 19 september 
10.00u 

Dhr.  H. de Raaf, St. Hubert Kerkdienst 
Organist: J. van Kleef 

zondag 26 september 
19.00u Oec. Vredesdienst 

Ds. D. Stolk/pastor H. Janssen Kerkdienst 
Organist: D. Romeijn 

zondag 3 oktober 
10.00u 

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

zondag 10 oktober 
10.00u 

Mw. Ds. Manuputty, Groesbeek Kerkdienst 
Organist: J. van Kleef 

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. 

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


Bloemengroet 
* Zondag 27 juni 2021, met een hartelijke groet en als dank voor het vele werk wat 
verzet is, naar fam Schregardus. 
* Zondag 4 juli 2021, met een hartelijke groet en als dank voor het vele werk wat verzet 
is, naar mw. van Burik. 
* Zondag  11 juli 2021, met een hartelijke groet naar en als dank voor het vele werk wat 
verzet is, naar mw. Rutten-Mijdam. 
* Zondag 18 juli 2021, met een hartelijke groet naar mw. Koenen. 
* Zondag 25 juli 2021, met een hartelijke groet naar fam. Hulstein. 
* Zondag 1 augustsu 2021, met een hartelijke groet naar mw. Vossenberg. 
* Zondag 8 augustus 2021, met een hartelijke groet naar fam. Prinsen. 
* Zondag 15 augustus 2021, met een hartelijke groet naar fam. van der Jagt. 
* Zondag 22 augustus 2021, met een hartelijke groet naar fam. Amoureus. 
* Zondag 5 september 2021, met een hartelijke groet naar fam. ’s Gravemade. 

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 

Ingezonden: 

Vertrek  Aly van Burik 
Na bijna 28 jaren wonen in Cuijk gaan wij, Aly en Jan, 25 oktober verhuizen naar Hoevelaken. Vanwege de 
pensionering van Jan hebben wij nu de gelegenheid om dichterbij vele familieleden en vrienden te gaan 
wonen. Het centrum van het land is voor ons bekend gebied. Met veel genoegen hebben we in Cuijk 
gewoond. Een fijne woonplaats met vele faciliteiten en een prachtige landschappelijke omgeving. We 
hebben hier vele mooie wandel- en fietstochten gemaakt. In de Protestantse Gemeente hebben we ons 
altijd thuis gevoeld. Een aangename plek met een open blik naar een ieder. De eerste jaren heb ik 
meegedraaid bij de kindernevendienst, toen mijn eigen kinderen daar ook naartoe gingen. Later heb ik een 
aantal jaren in de kerkenraad gezeten. Daarna ben ik contactpersoon geworden en al spoedig 
wijkcoördinator. Alle werkzaamheden heb ik met interesse gedaan. Op deze manier was ik nauw betrokken 
bij het kerkelijk leven in Cuijk. Nu gaan we weer een andere levensfase tegemoet in Hoevelaken. Dichterbij 
onze familie, kinderen en kleinkind. We hebben in verschillende steden gewoond dus in Hoevelaken zal het 
ook goed komen. We hebben er in ieder geval veel zin in om in ons prachtige nieuwbouwhuis te gaan wonen 
in een hele mooie omgeving. 
Graag wil ik u hartelijk bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen en de prachtige bloemen die ik heb 
gekregen. 
Een hartelijke groet van Aly en Jan van Burik. 
 
Wilt u iets in een volgende rondzendbrief plaatsen kunt u dit mailen naar scriba.pkncuijk@gmail.com 

inleverdatum uiterlijk  23-9- 2021 

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  
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