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Titel Leeskring 
Contactpersoon Antoinette de Bruin en Addy Broekmans 
Data 21 september 2017 De bekeerlinge, Stefan Hartmans 

02 november 2017 Een daad van Barmhartigheid, Toni 
Morrison 

14 december 2017 Gustav en Anton, Rose Tremain 
18 januari 2018 Gedichten 
01 maart 2018 Rose, Rosita Steenbeek 
12 april 2018 Een liefde uit Parijs, Remco Campert 
24 mei 2018 De hormoonfabriek, Saskis Goldschmidt 

Tijd 20.30 uur 
Plaats Hennie Biemond, Heggerank 106, Cuijk 
Inhoud Al jaren organiseert de Protestantse Gemeente Cuijk een 

leeskring. Tijdens een bijeenkomst van de leeskring wordt een 
boek besproken. Het is meestal een Nederlandse roman maar 
soms ook een vertaald boek uit de buitenlandse literatuur. 
Tijdens de avond wisselen de deelnemers hun beleving van het 
boek en hun eigen belevenissen met elkaar uit. Door dit met 
elkaar te delen krijgen de deelnemers vaak een ander 
perspectief op het boek en de schrijver.  
De leeskring heeft daarmee een heel ander karakter dan het 
literatuuronderwijs op de middelbare school waarin vragen over 
thema’s, analyses, perspectieven en personages centraal staan.  
De leeskring komt acht keer per jaar bijeen. Meestal zijn er 8 tot 
10 deelnemers. Sommige mensen zijn iedere bijeenkomst van 
de partij, anderen komen een paar keer per jaar. Zij kiezen 
bijeenkomsten uit waar een boek aan de orde is waar ze graag 
over mee willen praten.  
De leeskring is vanuit de Protestante gemeente opgestart maar 
staat open voor iedereen die het plezierig vindt om met anderen 
over een boek te praten. In iedere roman spelen centrale 
thema’s uit het leven een rol en deze komen ook aan de orde in 
de leeskring. Maar het is niet zo dat geloof een hoofdrol in de 
gesprekken speelt.  

Aanmelden Aanmelden bij Antoinette de Bruin, l.a.debruijn@ziggo.nl 
Info Waarom vinden mensen het leuk om deel te nemen aan de 

leeskring? 
• “Je leest eens een boek wat je zelf nooit zou kiezen en 

daarmee breid je je repertoire uit.” 
• “Door met andere over een boek te praten, krijgen aspecten 

aandacht die je zelf niet zo opgevallen zijn in het boek.” 
• “Andere lezers hebben een ander beeld van hoofdpersonen 

in het boek. Je gaat de mensen zo van verschillende kanten 
bekijken.” 

• “Het is interessant om met mensen van verschillende 
generaties over belangrijke levensthema’s te praten.” 

• “Het is gezellig en er wordt veel gelachen.”. 
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Titel Oecumenische vesperviering 
Datum 31 december 2014 
Tijdstip 19.00  
Plaats Protestantse kerk, Bagijnenstraat 1, Grave 
Inhoud Enkele leden van de Protestantse gemeente Grave-Cuijk en de 

Elisabethparochie van Grave organiseren een oudejaarsvesper. 
Aanmelden n.v.t.  
Info  
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Titel Oecumenische gespreksgroep over het Onze Vader 
Contactpersoon Ds. Ton van Brussel 
Data 23 oktober 2017 

13 november 2017  
11 december 2017 
15 januari 2018 
5 februari 2018 
5 maart 2018 

Tijd 20.00 – 21.30 uur 
Plaats De Protestantse Kerk, Bagijnenstraat 1, Grave 
Inhoud In de gespreksgroep zullen we ons deze keer bezighouden 

met het Onze Vader en de joodse achtergronden van dit 
gebed. Daarbij maken we gebruik van het boek ‘Avinoe’ dat 
Poorthuis en De Kruijf over dit onderwerp hebben 
geschreven. 
We gaan samen in op de joodse gebedswereld en de joodse 
gebedsteksten die een grote verwantschap met het Onze 
Vader vertonen. Ook zullen de afzonderlijke beden van het 
Onze Vader worden besproken vanuit de plaats die ze 
innemen bij Matteüs en Lucas. Ook deze keer zullen het 
weer bijeenkomsten worden waarin we op een ontspannen 
en vriendschappelijke manier met elkaar ons 
(gemeenschappelijk) geloof proberen te delen en te 
verdiepen. 

Aanmelden Ton van Brussel 
e-mail: tonvanbrussel@kpnplanet.nl 

Info De oecoumenische gespreksgroep is een groep waaraan 
vooral rooms-katholieke en protestanten deelnemen. Ook 
mensen met een geheel andere levensvisie zijn natuurlijk 
van harte welkom. De thematiek verschilt jaarlijks. Het ene 
jaar kan er een bepaald Bijbelboek behandeld worden, een 
ander jaar kan het een boekbespreking zijn. Afgelopen jaar 
was het thema De Bijbel en mindfulness. Doel van de 
gespreksgroep is om - met respect voor elkaars eigenheid – 
nieuwe wegen te vinden in onze gangbare geloofs- en 
levensvisie. 
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Titel Samen aan Tafel 
Contactpersoon Mevrouw de Vreede, 0486 472 926 

Mevrouw van Wijnbergen, 0486 471 495 
Data Elke laatste donderdag van de maand 
Tijdstip 12.00 uur 
Plaats De Protestanste Kerk, Bagijnhof 2, Grave 
Inhoud Elke laatste donderdag van de maand wordt voor 

eenieder die hieraan wil deelnemen een heerlijke 
maaltijd van driegangen geserveerd met een kop koffie 
toe.  
Samen aan tafel met bekende en onbekende mensen is 
een verrijkende ervaring, zeker in deze tijd van 
toenemend individualisme. Dit project is opgezet voor 
iedereen die van mensen, gezelligheid, een praatje en 
lekker eten houdt.  
Het doel is elkaar te ontmoeten in een ontspannen 
sfeer, gezelschap, warmte en belangstelling te ervaren 
van en met elkaar.  

Aanmelden Tot en met maandag voor de laatste donderdag van de 
maand bij het parochiecentrum van de St. Elisabethkerk 
tussen 10.00 en 11.00 uur of telefonisch via 
telefoonnummer 0486 475 457.  

Info Samen aan tafel is een oecumenisch project van een 
aantal leden van de Elisabeth parochie en de 
Protestantse gemeente Grave-Cuijk. 
 
Er zijn maaltijdbonnen te krijgen, die u cadeau kunt 
doen aan een vriend, vriendin of kennis. Deze 
maaltijdbonnen zijn te verkrijgen bij:  
Mevrouw Bertels, Hoofschestraat 25 of  
Mevrouw van Wijnbergen, Burg. Raymakerslaan 123. 
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Titel Passage, christelijk maatschappelijke 
vrouwenbeweging 

Contactpersoon Sjoukje Roseboom, 0486 472 932 
Anke Vissers, 0486 474 284 

Data Ledenavond: 3e maandag van de maand 
Themaochtend: 1e woensdag van de maand 
Creatieve middag: woensdagmiddag eenmaal in de 14 
dagen van oktober tot april  
Koffiedrinken: Iedere vrijdagochtend om 10.30 uur  

Plaats De Protestanste Kerk, Bagijnhof 2, Grave 
Inhoud Passage is een vrijwilligersorganisatie die door het maken 

van verbindingen tussen christelijk geloof en 
maatschappelijk denken en handelen, mensen wet te 
stimuleren om een essentiële bijdrage te leveren aan de 
samenleving.  
Kortom, een vereniging van en voor vrouwen met: 

• hart voor de samenleving 
• oog voor de naaste 
• gevoel voor cultuur. 

Passage Grave biedt:  
• Ledenavonden met een lezing of presentatie door 

een gastspreker; 
• Themaochtend waarop een bepaald onderwerp 

aanbod komt. Deze ochtenden worden ook 
gebruikt voor excursies, museumbezoek of een 
wandeling. 

• Creatieve middagen 
• Koffiedrinken 
• Dagje uit in de eerste week van juni. 

Passage Grave heeft 35 leden.  
Aanmelden Wilt u meer weten over Passage of zou u een avond 

willen bijwonen, neem dat contact op met Sjoukje 
Roseboom, 0486 472 932 of Anke Vissers, 0486 474 284. 
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Titel Lezing over Woede en vergeving van Martha 
Nussbaum.  

Gastspreker Leen Bosgra 
Data 21 februari 2018 
Tijd 20:00 uur 
Plaats Kerkelijk centrum De Herberg, Cuijk 
Inhoud Marta	Nussbaum	heeft	zich	altijd	bezig	gehouden	met	de	deugden	

die	nodig	zijn	voor	een	leefbare	samenleving.	Daarbij	heeft	ze	
aandacht	voor	emoties	die	mensen	eigen	zijn.	Woede	is	er	één	van	
en	volgens	haar	is	dat	een	energie	die	veranderingen	kan	
bewerkstelligen.	De	laatste	jaren	komt	ze	met	een	ander	geluid:	
woede	heeft	vergeving	nodig	als	tegenwicht.	Ze	vindt	onder	meer	
inspiratie	in	de	christelijke	traditie	en	werkt	die	uit	op	een	actuele	
manier. 

Aanmelden Hennie Biemond, e-mail: h.biemond@home.nl 
Info Leen Bosgra is theoloog en filosoof. Hij heeft in het verleden 

in Cuijk gewoond en is geen onbekende voor de 
gemeenteleden in Cuijk. Hij heeft in het verleden al lezingen 
verzorgd, bijvoorbeeld over het gedachtegoed van prof. dr. 
Kuitert. Hij staat nu als protestantse predikant in Brussel. In 
september 2017 gaat hij met pensioen en daardoor heeft hij 
in het winterseizoen van 2017-2018 weer tijd om een lezing 
in Cuijk te verzorgen.  
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Titel Emmaüsgangers, interkerkelijke gespreksgroep 
Data Vrijdagavond eenmaal in de drie weken 
Tijd 20:00 – 22:00 uur 
Plaats Emmaüsklooster, Basillius van Bruggelaan 4, Velp 
Inhoud De Emmaüsgangers is een interkerkelijke groep mensen die 

periodiek bij elkaar komen om te praten over diverse (religieuze 
en spirituele) onderwerpen. De huidige deelnemers zijn mensen 
van de katholieke kerk en de Protestantse gemeente. 
De onderwerpen die besproken worden komen uit de groep zelf 
voort. Op de agenda stonden reeds onderwerpen als Franciscus 
van Assisi, Maarten Luther, islam, bijbelteksten, 10 geboden e.d. 
Af en toe wordt gekeken naar een film (Little Buddha, the Secret, 
Into great Silence) of een boek gelezen (bijvoorbeeld van Coelho) 
dat daarna wordt besproken.  
De Emmaüsgangers is een vaste groep mensen. Het is niet de 
bedoeling dat mensen incidenteel naar de bijeenkomsten komen. 
De deelnemers verzorgen soms zelf de bijeenkomsten inhoudelijk 
door het thema uit te werken, soms wordt een externe spreker 
vastgelegd. 

Aanmelden Lucie Kloppert  
Info De avonden worden volgens een rooster per half jaar vastgelegd, 

gemiddeld elke drie weken. Via de website van het 
klooster www.avantspirit.nl kunt u het rooster van de 
Emmaüsgangers volgen. Een enkele keer vindt er buiten dit 
rooster om een afspraak plaats voor een bezoek aan een 
interessante tentoonstelling of lezing. Een keer per jaar wordt er 
gezamenlijk gewandeld of gefietst, met een thema. 
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Titel Halfvastenmaaltijd  
Contactpersoon Renata Huisman en Hennie Biemond 
Data 8 maart 2018 
Tijd 18.30 uur 
Plaats Afhankelijk van het aantal deelnemers bij mensen thuis 
Inhoud Gezellig samen genieten van een maaltijd, samen met 

gemeenteleden uit de wijk. We starten de maaltijd met een 
tekst die past bij de gelegenheid.  
Door de maaltijd word je je weer bewust dat lekker en 
voldoende eten in Nederland voor veel mensen 
vanzelfsprekend is, maar dat dit op andere plaatsen op de 
wereld alleen maar een droom is. 
En om die gedachte te onderstrepen kiezen we ieder jaar voor 
het doel van kerk in actie.  

Aanmelden h.biemond@home.nl 
Info De meeste mensen kunnen zo aanschuiven bij de maaltijd. 

Enkele vrijwilligers maken een gerecht. We kunnen rekening 
houden met dieetwensen.  

 
 


