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Kerkdiensten Cuijk 
 
05-03-2017   : Ds. D. Stolk 
Collecte  : Kerk in Aktie 40 dagentijd De Glind 
 
dinsdag 7 maart, aanvang 19:00 uur in de Martinuskerk 
1e  oecumenische vesper in de 40-dagentijd 
voorganger Pastor Th. Lamers 
 

12-03-2017  : Ds. J. Waagmeester, Nijmegen 
Collecte  : Stg. Madalief (kinderen in Madagascar 
Autovervoer  : Dhr. E. Ririmasse, tel.: 315716 

 
dinsdag 14 maart, aanvang 19:00 uur in de Martinuskerk 
2e  oecumenische vesper in de 40-dagentijd 

voorganger Pastor Th. Lamers 
 
19-03-2017  : Mw. Ds L.C. Manuputty, Groesbeek 
Collecte  : IWAG (Interkerkelijke Werkgroep Asielzoekers 

      Grave) 
Autovervoer  : Dhr. T. van Beelen, tel.: 316923 
 
dinsdag 21 maart, aanvang 19:00 uur in de Martinuskerk 
3e  oecumenische vesper in de 40-dagentijd 
voorganger Pastor Th. Lamers 

   
26-03-2017  : Mw. Ds. J.E. Claessens, Horst 
Collecte  : Cordaid 

Autovervoer  : Dhr. E. Ririmasse, tel.: 315716 
 
dinsdag 28 maart, aanvang 19:00 uur in de Martinuskerk 
4e  oecumenische vesper in de 40-dagentijd 

voorganger Pastor Th. Lamers 
 
02-04-2017  : Ds. M.J. Luyk, Molenhoek 
Locatie  : Bagijnestraat 1, Grave 
Collecte  : Vrienden van het Tweede Huis Nederasselt 
Autovervoer  : Dhr. T. van Beelen, tel.: 316923 

 
dinsdag 4 april, aanvang 19:00 uur in de Martinuskerk 
5e  oecumenische vesper in de 40-dagentijd 

voorganger Pastor Th. Lamers 
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09-04-2017  : Mw. Ds. I. Lodewijk, Arnhem 
Collecte  : Palmzondag Leger des Heils 
Autovervoer  : Dhr. E. Ririmasse, tel.: 315716 
 
dinsdag 11 april, aanvang 19:00 uur in de Martinuskerk 
6e  oecumenische vesper in de 40-dagentijd 
voorganger Pastor Th. Lamers 
 
13-04-2017  : Ds. D. Stolk 

Bijzonderheid : Witte Donderdag, Heilig Avondmaal 
Aanvang  : 20.00 uur 
Autovervoer  : Dhr. T. van Beelen, tel.: 316923 

 
14-04-2017  : Ds. D. Stolk 
Bijzonderheid : Goede Vrijdag 

Aanvang  : 20.00 uur 
Autovervoer  : Dhr. E. Ririmasse, tel.: 315716 
 
15-04-2017  : Ds. D. Stolk 

Bijzonderheid : Paaswake 
Aanvang  : 22.00 uur 
Autovervoer  : Dhr. T. van Beelen, tel.: 316923 
 
16-04-2017  : Ds. D. Stolk 
Bijzonderheid : 1e Paasdag 

Collecte  : Stichting Mensenkinderen 
Autovervoer  : Dhr. E. Ririmasse, tel.: 315716 
 

23-04-2017  : Mw. Ds L.C. Manuputty, Groesbeek 
Collecte  : Edukans 
Autovervoer  : Dhr. T. van Beelen, tel.: 316923 
 

30-04-2017  : Herbergdienst met koffie 
Collecte  : Tear 
Autovervoer  : Dhr. E. Ririmasse, tel.: 315716 
 
07-05-2017  : Ds. J. Ruijs, Groesbeek 
Collecte  : De Verwondering Nijmegen 

Autovervoer  : Dhr. T. van Beelen, tel.: 316923 
 
Alle kerkdiensten beginnen om 10.00 uur tenzij anders is vermeld. 

Voor degene die samen willen rijden naar de dienst in Grave: 
Verzamelen op de Markt om 09.30
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Kerkdiensten Grave 
 
05-03-2017   : Ds. D. Stolk 
Locatie  : Grotestraat 102, Cuijk 
Collecte  : Kerk in Aktie 40 dagentijd De Glind 
 
12-03-2017  : Ds. D. de Jong, Oss 
Collecte  : Stg. Madalief (kinderen in Madagascar) 
 

19-03-2017  : Ds. A.C. van Brussel, Grave 
Collecte  : IWAG (Interkerkelijke Werkgroep Asielzoekers 
      Grave) 

   
26-03-2017  : Mw. Ds. S. Lerrick, Tiel 
Collecte  : Cordaid 

 
02-04-2017  : Ds. M.J. Luyk, Molenhoek 
Collecte  : Vrienden van het Tweede Huis Nederasselt 
 

09-04-2017  : Ds. H. van Tilburg, ‘s Hertogenbosch 
Collecte  : Palmzondag Leger des Heils 
 
13-04-2017  : Ds. A.C. van Brussel, Grave 
Bijzonderheid : Witte Donderdag 
Aanvang  : 19.30 uur 

 
14-04-2017  : Ds. G.D. Hoff, Rhenen 
Bijzonderheid : Goede Vrijdag 

Aanvang  : 19.30 uur 
 
16-04-2017  : Ds. A.C. van Brussel 
Bijzonderheid : 1e Paasdag 

Collecte  : Stichting Mensenkinderen 
 
23-04-2017  : Ds. P. Simons 
Collecte  : Edukans 
 
30-04-2017  : Ds. G. Boer, Rhenen 

Collecte  : Tear 
 
07-05-2017  : Ds. J. Ruijs, Groesbeek 

Locatie  : Grotestraat 102, Cuijk 
Collecte  : De Verwondering Nijmegen 
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Alle Kerkdiensten beginnen om 10.00 uur tenzij anders is vermeld. 
 
Indien U gebruik wilt maken van vervoer, kunt U op de avond voor de 
dag dat het nodig is, contact opnemen met Liesbeth van Rhijn: 0486-
420563. Bij afwezigheid van Liesbeth van Rhijn kunt u contact opne-
men met Jan Hoiting: 06-55 55 63 29. 
 
Voor degene die samen willen rijden naar de dienst in Cuijk: 

Verzamelen op parkeerterrein Lunette om 09.30
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Voorwoord 
 
Veertigdagentijd en Pasen. 

Het leven van Jezus van Nazareth eindigde aan het kruis op Golgotha, 
een soort van “galgenveld” of “executieplaats” bij Jeruzalem. 
Vlak voor zijn sterven had Hij tot God gebeden met de woorden van de 
lijdende rechtvaardige uit psalm 22:2; “Mijn God, Mijn God, waarom 
hebt Gij mij verlaten?” 

Het was een huiveringwekkende kreet, waarin zijn volstrekte eenzaam-
heid tot uiting kwam. 
Zijn leerlingen hadden Hem allemaal verlaten. 

Was zijn dood het definitieve einde? 
Zeker, je kunt stellen, na de woorden “en Jezus stierf”, dat hier de ge-
schiedenis van Jezus van Nazareth eindigt. 
Met de Opstanding begint een andere verhaal, het verhaal van de ver-

hoogde Jezus, de Christus, het verhaal van de Kerk, van het Christen-
dom. 
Zo zou je het kunnen stellen. 

Toch zou het voor Kerk en Christendom heel goed zijn om niet al te 
snel, al te vanzelfsprekend vanuit het lijden naar de Opstanding te grij-
pen. 
Want Opstanding geeft niet overal antwoord op, zeker ook niet op alle 
lijden in de wereld. 
Bovendien zou het de christenheid sieren, als zij het zich meer en meer 

bewust wordt- juist ook nu in deze zeer onrustige tijd- dat het beleven 
en interpreteren van het lijdensverhaal van Jezus, het begin is geweest 
van de lijdensgeschiedenis van het joodse volk. 
Het christelijke Paasfeest en vooral de week die eraan vooraf ging, be-

tekende voor de Joden in Europa door de eeuwen heen een tijd van 
vervolging, terreur en angstige uren. 
Rond dit alles zijn vreselijke dingen gebeurd; men behoeft maar te dui-

ken in het vele historische materiaal dat vandaag de dag ruimschoots 
voorhanden is. 
Tweeduizend jaar geschiedenis van de Kerk, zeker in Europa, heeft veel 
smet geworpen op de werkelijke Jezus, de Joodse man van Nazareth. 
De werkelijke, historische Jezus, zou, wanneer Hij pakweg in 1942 had 
geleefd in een van de bezette Europese landen, met zijn broeders en 

zusters zijn vermoord in de gaskamers van Auschwitz-Birkenau of 
Treblinka. 
 
Hoe heeft de prille christelijke gemeente de Opstanding beleefd? 

De ontdekking dat het graf leeg was, bracht geen vreugde teweeg, 
maar schrik en ontsteltenis. 
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Voor mensen is de dood immers het einde. 
Wie houdt nu rekening met de mogelijkheid dat een graf wordt geo-
pend en dat een dode wordt opgewekt? 
In het Marcus-evangelie horen we dat vrouwen de eerste getuigen zijn 
van het lege graf. 
Zij draaien het graf de rug toe, om van ontzetting te vluchten. 
Maar vreemd, hun vlucht keert zich niet van Jezus af, maar zal uitein-
delijk tot gevolg hebben dat zij Jezus opnieuw zullen ontmoeten. Hij 
leeft! 

Een buitenkerkelijke hier in Nederland, een mens die er geen geheim 
van maakte, een man destijds werkzaam bij de televisie , zei ooit: “Als 
er morgen aangetoond wordt dat Jezus nooit bestaan heeft, dan heeft 

Hij voor mij toch bestaan. Want uit al die verhalen over Hem is immers 
een mens naar voren gekomen, die op een onnavolgbare manier een 
aantal zaken gesteld heeft waar we vandaag de dag in allerlei prakti-

sche en maatschappelijke situaties een geweldige dynamiek aan kun-
nen ontlenen tot heil van mensen en tot heling en genezing van de sa-
menleving.” 
Op weg naar Pasen, wens ik u allemaal vrede en heel veel goeds toe en 

over enkele weken een gezegend Paasfeest. 
 
Ds. David Stolk 
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TOELICHTING BIJ DE COLLECTES 
 
5 MAART DIENST IN CUIJK KERK IN ACTIE 40DAGENTIJD  
Steun kinderen en jongeren in De Glind. 
Over zes weken is het Pasen. Vandaag staat de 40dagentijd in het te-
ken van liefhebben. In Jeugddorp De Glind is het geven van liefde de 
basis. Hier maakt de Rudolphstichting het mogelijk dat kinderen en 
jongeren liefdevol worden opgevangen omdat thuis wonen niet meer 
kan. Kerk in Actie steunt het werk van De Glind. Met uw bijdrage aan 

de collecte maakt u het mogelijk dat kinderen en jongeren in De Glind 
op kunnen groeien tot krachtige volwassenen. 
 

12 MAART STICHTING MADALIEF (KINDEREN IN MADAGASCAR) 
Madalief is een non profit organisatie met als doel  de kansarmste kin-
deren in Madagaskar een betere toekomst te bieden. Begonnen als sa-

menwerkingsverband met een lokale partner, later  uitgegroeid tot een 
stichting die meerdere projecten en programma’s in Madagaskar onder-
steunt. Eén van de projecten is een weeshuis in Ambositra een provin-
ciestadje in Madagaskar. 

Madalief ondersteunt o.a. een groep van 30 kinderen die middelbaar 
onderwijs volgen. De diaconie geeft  steun aan  15 kinderen door voor 
hen het schoolgeld te bekostigen. 
 
19 MAART IWAG (Interkerkelijke Werkgroep Asielzoekers Gra-
ve) 

De werkgroep is aangesloten bij de Interkerkelijke Projectgroep Asiel-
zoekers Wijchen en omstreken. 
De werkgroep verleent hulp aan asielzoekers die nog niet uitgeproce-

deerd zijn, een eerste afwijzing negatief te horen hebben gekregen en 
in beroep zijn gegaan. Deze mensen worden dan vaak het AZC  uitge-
zet, terwijl zij nog legaal in Nederland verblijven. Zij krijgen dan ner-
gens onderdak of enige financiële ondersteuning. De werkgroep geeft 

hen geen geld maar probeert hen met raad en daad te ondersteunen. 
 
26 MAART CORDAID 
1,2 miljard mensen, bijna een kwart van de wereldbevolking, leeft in 
armoede. Zij zijn het meest kwetsbaar voor natuurrampen, oorlog en 
geweld. Daarom zet Cordaid zich voor deze mensen in. Cordaid werkt 

in die fragiele gebieden, ondanks dat het daar moeilijk is om duurzame  
ontwikkeling mogelijk te maken. 
We willen dat ieder mens kans heeft op een veilig en menswaardig be-

staan, met toegang tot gezondheidszorg, onderwijs en economische 
kansen. Onze speciale aandacht gaat uit naar ondernemers, vrouwen 
en jongeren. Juist zij zijn de aanjagers van vrede en welvaart. 
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2 APRIL VRIENDEN VAN HET TWEEDE HUIS NEDERASSELT 
Het Tweede Huis in Nederasselt is een  sociaal-maatschappelijk op-
vanghuis en biedt 24-uurs opvang aan mensen die tijdelijk een gebor-
gen en veilige plek nodig hebben. 
 

9 APRIL PALMZONDAG LEGER DES HEILS 
Het Leger des Heils is een organisatie met vele vaste medewerkers en 
vrijwilligers. Met een directe en energieke aanpak verlenen zij hulp aan 
mensen in onze samenleving die daar behoefte aan hebben, ongeacht 
hun religieuze achtergrond. Alcohol- en drugsverslaafden, dak- en 
thuislozen, prostituees en veel (andere) slachtoffers van uitsluiting.  

Ondanks de economische welvaart is de nood in ons land nog altijd 
groot.  
 

13 APRIL WITTE DONDERDAG GEEN COLLECTE  

14 APRIL GOEDE VRIJDAG GEEN COLLECTE 

16 APRIL PASEN STICHTING MENSENKINDEREN 
In Armenië en Moldavië zijn veel kinderen die opgroeien in armoede en 
daardoor geen kansen hebben voor de toekomst. 

Mensenkinderen biedt daarom de mogelijkheid om kinderen uit arme 
gezinnen te ondersteunen. Door onze steun helpt u niet alleen de kin-
deren  maar ook de ouders die zich grote zorgen maken over hoe ze 

rond moeten komen. 
 
23 APRIL EDUKANS 

Edukans helpt kansarme kinderen in ontwikkelingslanden naar school 
door steun te geven aan onderwijsprojecten van organisaties ter plek-
ke. Het gaat om straatkinderen, arme kinderen, gehandicapte kinderen, 
kinderen uit vluchtelingenkampen, weeskinderen, werkende kinderen 

en aids-slachtoffers. Onze steun is onmisbaar om onderwijs voor deze 
kinderen mogelijk te maken 
 
30 APRIL TEAR 
Hoe zou onze wereld eruit zien als we onze rijkdom eerlijk zouden ver-
delen? Geen armoede meer en geen verspilling, iedereen gelijke kan-

sen. Moeilijk om te geloven dat die wereld er echt gaat komen. We zien 
de kloof tussen arm en rijk eerder groter worden, ook in Nederland. Het 
lijkt wel of alle hulp aan armen niet veel uithaalt. Is er dan écht niets 

aan te doen? Bij Tear geloven ze van wel. Het geheim is: Deel je rijk-
dom. Het klinkt door in zo ongeveer alles wat Jezus in de Bijbel zegt. 
Onder andere in ‘heb je naaste lief als jezelf’ 
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De diaconie beveelt alle collectes van harte bij u aan. 
 
Collectebonnen Grave 
Collectebonnen zijn verkrijgbaar ter waarde van € 0,50, € 1,25 en  
€ 2,00 in vellen van 20 stuks (resp. € 10,00, € 25,00 en € 40,00) door 
storting van het bedrag op het bankrekeningnummer van het College 
van Beheer van de Protestantse Kerk in Nederland Gemeente Grave, 
onder vermelding van het aantal vellen en het soort bonnen. Inlichtin-

gen over de collectebonnen bij Dhr. J. Teunissen, Burg. Raijmakerslaan 
145, 5361KL Grave. Telefoon: 0486-474091. 

E-mail: jan.teunissen1942@gmail.com 

 
 

Van de gezamenlijke diaconie 

 
In de gezamenlijke kerkenraadsvergadering van 
januari 2017 hebben de kerkenraden van Grave 

en Cuijk  afgesproken dat kerkgangers in een 
gezamenlijke dienst bij de andere gemeente 
altijd gebruik kunnen maken van de eigen col-
lectebonnen.  

 
Per kerkdienst geven we aan elkaar door hoe-
veel bonnen er ingeleverd zijn. De inkomsten 
op basis van de bonnen komt ten goede aan de 
gemeente waar de bonnen uitgegeven zijn.  
 

Voor de diaconie maakt dit overigens niets uit. Vanaf 2017 hanteren de 
diaconieën van Grave en Cuijk hetzelfde collecterooster.  
 
Namens de diaconieën van Grave en Cuijk, 

Kees Kalkman 
 

Halfvastenmaaltijd 

 
Ook dit jaar organiseren we weer een halfvastenmaaltijd in Cuijk. Zon-
dag Laetare valt dit jaar op 2 april. De donderdag daarvoor, 30 maart 

2017, houden we de halfvastenmaaltijd. 
 
Afhankelijk van het aantal deelnemers is op een aantal adressen een 
maaltijd. De meeste mensen kunnen zo aanschuiven bij de maaltijd. 
We vragen enkele mensen een gerecht te bereiden. We kunnen reke-
ning houden met dieetwensen.  
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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. 
 

Iedereen is welkom. Je kunt je tot 24 maart aanmelden bij Hennie 
Biemond (h.biemond@home.nl).  
 

Hennie Biemond 
 

Maarten Luther en de Reformatie 

 
Dit jaar is het 500 jaar geleden, dat de monnik Maarten Luther zijn be-
roemde 95 stellingen op de deur van de slotkapel in Wittenberg spij-
kerde. Dit was de inleiding van een heftige tijd, een tijd van oorlog in 

land en kerk, met als gevolg het ontstaan van de protestantse kerk. 
In dit gedenkjaar willen we u uitnodigen voor een boeiende lezing over 
deze gedreven monnik, zijn achtergronden, het tijdsbeeld van staats-
vorm en van kerkzijn toen, de uitwerkingen van zijn handelen en wat 
betekende dit voor ónze tijd? 
 

Op dinsdag 25 april bent u 20.00 uur van harte welkom in de Protes-
tantse Kerk, Bagijnenstraat 1, 5361 EM te Grave. De spreker is dr. Paul 
van Peteghem, historicus en docent faculteit Rechtsgeleerdheid Rad-

boud Universiteit. Paul van Peteghem heeft recent eigen onderzoek 
gedaan naar geheime afspraken tussen keizer en paus over aflaten, 
indulten en andere ‘toestanden’ in het Europa van toen. 

Er zal volop gelegenheid zijn voor het stellen van vra-

gen. De toegang is gratis. Voor koffie en thee wordt 
gezorgd. 
We stellen het op prijs als u zich vooraf opgeeft via 
een van de onderstaande e-mailadressen: 
co.coljee@hotmail.com, harryhelmes@kpnmail.nl   of  
fvdendool@gmail.com 

 
Via het inschrijfformulier op het prikbord in de hal van 
de kerk kan uiteraard ook. 

Co Coljee PKN Cuijk, Harry Helmes RK Cuijk/Gennep en Frank van Den 
Dool PKN Grave. 

 

mailto:h.biemond@home.nl
mailto:co.coljee@hotmail.com
mailto:co.coljee@hotmail.com
mailto:harryhelmes@kpnmail.nl
mailto:fvdendool@gmail.com
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Ingezonden 
Brieven aan Martin Luther (2) 
 
Lieber Martin, 
Vorige week waren we in Hamburg, in de Arena, een reusachtig, mo-
dern theater. Uitgenodigd door een naburige pastor, die graag de bus 
vol wilde hebben. Waarom ik je dit vertel? Opgevoerd werd het pop-
oratorium „Luther“. Uitgevoerd door 1400 zangers, een klein strijkor-
kest, een band en tien professionele zangers/artiesten. Wat mij trof, 

die zaterdagavond, was de aktualiteit, die schrijver en komponist wis-
ten te treffen. Plotseling werd Luther even één van ons. En die „ons“ 
dat waren er meer dan 8000. Spannende muziek en teksten, die welis-

waar bondig zijn, maar wel de kern raken. Daarover had ik zo mijn zor-
gen. Jij weet dat als geen ander. Je liederen zijn geen hoogdravende 
theologische verhandelingen, maar eenvoudige handvatten voor het 

geloof van alledag. Mijn moeder, als rasgereformeerde placht daar haar 
wenkbrauwen bij op te halen. Daarom stond dit pop-oratorium geheel 
in jouw traditie. Het woord genade werd niet weggepoetst. De vraag 
naar je loyaliteit kwam in het volle licht te staan, maar ook je struikel-

ende weg daarheen. 
Het verhaal begint eigenlijk met een prachtige fuga „Am Anfang war 
das Wort“. Soms was er een song, waar één van je liederen in verstopt 
zat – Bach kon dat ook zo meesterlijk. Afgesloten werd met het verhaal 
van de kidnap en je aankomst op de Wartburg. Waar de protagonist 
afscheid neemt met de zin „dit is geen vakantie, er is werk aan de win-

kel“. Waarna die beginfuga in volle glorie terug komt. Natuurlijk valt er 
nog veel meer over te vertellen, maar zoveel tijd heb ik nu niet. 
Liebe Grüße Leen 

 
 
Lieber Freund, 
wat een opwekkend bericht. Ik heb in de afgelopen 500 jaren zeker niet 

om aandacht hoeven te bedelen. Maar 
dit keer heb ik het gevoel dat ik in 
dunne plakjes gefileerd en geserveerd 
word. Dat heeft zeker met de tijd te 
maken waarin jullie leven, die komt 
mij wat overspannen over. Zeker, je 

kunt onze beide tijdsgewrichten met 
elkaar vergelijken. De boekdrukkunst, 
die ideeen plotseling voor velen toe-

gankelijk maakte, waar ze voorheen 
achter dikke kloostermuren, goed be-
waakt werden. Ook het gezag stond 
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onder toenemende druk en geld speelde een steeds belangrijker rol. 
Maar mijn kritiek was geen politieke maar een geestelijke. Erasmus van 
Rotterdam was beter geschoold in dat politieke discours. Ik ben ook 
altijd bij mijzelf begonnen, dat was in mijn tijd al een geweldige stap. 
Ja, Walther von der Vogelweide, of Fancois Villon, die konden dat in 
hun minnepoezie en schimpliederen. Maar zo over je geloof en over 
geloven schrijven, dat was ongehoord. Daarom heb ik zo graag – en zo 
veel – liedteksten geschreven. Het Evangelisches Gesangbuch staat er 
nog steeds vol mee. Daarmee probeerde ik de harten van mensen te 

raken. Want hart en hoofd horen bij elkaar. Misschien had je moeder 
daar ook last mee. Bij veel reformatoren was het hoofd veel belan-
grijker dan het hart. Ik ben nog steeds blij met al die „gezangboek-

gelovigen“ hier in het Duitse. Ze zijn weliswaar bijna uitgestorven, 
maar ze hebben lang het geloof gedragen en doorgegeven. Het is een 
stil en eenvoudig geloof, dat niet vraagt, maar beaamt. Gestold in een 

lied is het altijd weer present. Die verhalen uit het eerste testament, 
laat staan die moeilijke brieven van Paulus, kennen velen hier niet 
meer, en dat is verdrietig. Maar als mijn verhaal inspiratie mag zijn 
voor een frisse wind in de kerk…Ik wacht vol spanning. 

 
Liebevoll grüßend, Martin 

Ingezonden 

Het verhaal van Giytzin en Luan, twee dames uit China. Resp. 50 en 28 
jaar. Ze troffen elkaar tijdens hun vlucht in een kamp en sindsdien zijn 

ze altijd samen gebleven. Ze zijn hun land ontvlucht omdat in de streek 
waar zij vandaan kwamen de christenen werden vervolgd. Luan had 
foto’s bij zich waarop te zien was op welke wrede wijze gehandeld werd 
als ontdekt werd dat er christelijke diensten werden uitgevoerd. Ze wa-

ren heel angstig en Giytzin was ernstig getraumatiseerd. Ze kwamen 
veel naar de kerk en probeerden de dienst zo goed mogelijk te volgen. 
De echtheid van hun geloof heb ik op een mooie manier mogen erva-

ren. We gingen naar Middelburg waar Giytzin voor de rechter moest 
verschijnen . Omdat ze ontredderd reageerde toen ze de ingewikkeld-
heid van de reis met openbaar vervoer probeerde te begrijpen heb ik 
aangeboden om haar te brengen met de auto. Ze nam dit aanbod 
dankbaar aan  Luan ging voor de gezelligheid ook mee. Het was een 
hele reis. Op de terugweg was het stil achter in de auto. Ik vroeg hen 

of ze een chinees lied konden zingen. En wat er toen gebeurde heeft 
me diep ontroerd. Ze begonnen samen te zingen met zo’n kracht en 
overtuiging dat ik even mijn adem inhield. Met achtergrondmuziek van-
uit de telefoon hebben zij een kerklied gezongen wat zeker tien minu-

ten duurde. Zij kenden het helemaal van buiten en zongen het met gro-
te  klasse. Ik heb genoten. 
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Ze kwamen graag naar de Nederlandse les. Luan vorderde snel en kon 
zich op korte termijn al echt een beetje redden in onze ingewikkelde 
taal. Maar met Giytzin lukte het niet. In omgang leek zij zeker geen 
domme vrouw maar ze was hoogstwaarschijnlijk te getraumatiseerd om 
open te staan voor het lesaanbod. Ik heb voor haar een privéonderwij-
zeres kunnen inschakelen maar ook deze kreeg het niet klaar om haar 
verder te brengen dan de twee woorden dankjewel en hallo.  

De interviews met de IND werden door verschillende ambtenaren uit-

gevoerd. En met dezelfde achtergrond kreeg Luan een status en Giytzin 
niet. Ook het hoger beroep mocht niet baten. Op de dag van de nega-
tieve uitspraak had zij haar koffer al gepakt en is ze naar Nijmegen 

gegaan waar een adres is voor mensen zonder status. Ze was verdrie-
tig en angstig. Het afscheid was heel emotioneel. Terug naar China was 
voor haar geen optie, de angst voor de terreurbeweging was te groot. 
Luan is nog korte tijd in het AZC gebleven en kreeg spoedig een huis in 

Eindhoven aangeboden. Ze gaat de toekomst met optimisme tegemoet. 
Omdat ik aan deze twee mensen geen toestemming heb gevraagd om 
hun verhaal op te schrijven heb ik hun namen veranderd. 

Corrie Kersten 

Ingezonden 
 

Diepgang 
 

Het leek allemaal zo goed te lukken tussen onze beide kerken; Cuijk en 
Grave samen verder als één kerkgemeente. Herinnert u zich het feeste-
lijk samenzijn van de startzondag nog? Wat genoten we met elkaar: 

een gezamenlijke kerkdienst aan boord van de "Jan van Cuijk", afgeslo-
ten met een leuke quiz, een hapje en een drankje.  Samen goed ge-
luimd stroom op en stroom af over het verbindende water tussen onze 

steden. Het kon niet meer stuk, heerlijk. We kwamen intussen ook tot 
het uitbrengen van een gezamenlijke website en kerkblad en we von-
den elkaar met het nieuwe logo waarvoor "De Maas" model stond; de 
rivier waardoor we beiden als goede buren aan elkaar gelinked zijn. 
Kortom: De vaart zat er letterlijk goed in. 
Maar dan ineens lukt het niet meer. Plotseling blijkt er een groot ge-
brek aan diepgang tussen ons te zijn en kunnen we elkaar niet meer 
bereiken. Dus dan maar weer ieder voor zich verder? 
  
Ha ha. U begrijpt dat het hier om beeldspraak gaat. Als u dit leest is er 

inmiddels weer voldoende diepgang en varen er weer schepen over de 
Maas. Maar wat zijn we met elkaar toch even flink geschrokken en door 
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het oog van de naald gegaan. Tweehonderdduizend liter benzeen 
vervoerde het rampschip. Hiermee joeg het door de stuw en stortte 
daarna drie meter naar beneden. De meest rampzalige scenario's zijn 
denkbaar bij een ontploffing en je vraagt je plotseling af aan welke me-
ga-gevaren je wellicht nog meer bloot staat. Maar wat kun je ermee? 
Door hoeveel ogen van de naald ben je onwetend al niet gegaan en 
tegen welke denkbare rampen wil je je op welke manier indekken?  
 
Ondanks dat beide steden aan de Maas liggen, met elk een flinke 

Maasbrug aan haar oever, heb je van Grave naar Cuijk en omgekeerd 
helemaal geen brug nodig. Maar het kan verkeren: Op 30 december 
stond mijn eega in Nederasselt voor een afgesloten brug. Ze was op 

weg naar Grave om daar voor beide kerken Oliebollen te helpen bak-
ken. Toen was de brug bij Cuijk toch even de beste optie om in Grave 
te komen. Hoe goed is het desondanks te weten dat de Brenger van 

"Het Levende Water" altijd voor voldoende diepgang zorgt en daarbij 
ook een heel persoonlijke Brug van de een naar de ander is.  
 
De kerkenraden van Grave en Cuijk zijn blij en dankbaar dat het over-

leg steeds meer tot een goede constructieve samenwerking leidt. Graag 
ook uw gebed voor alle vervolgstappen die we hierin samen nog zullen 
moeten zetten. 
 
Op internet las ik een verklaring voor de uitdrukking "Het oog van de 
naald" in het licht van Jezus' woorden in Mattheüs 19 : 24. Het zou de 

benaming zijn van een klein nauw poortje naast de grote stadspoort. 
Als de stadspoort van Jeruzalem gesloten was, kon een late bezoeker 
alsnog daardoor binnenkomen, maar zijn kameel had wel het nakijken. 

De Cuijkse brug heeft op 30 december, met een beetje fantasie, even 
de functie van "Oog van de naald" gehad en daardoor is het met de 
oliebollen uiteindelijk toch goed gekomen :-). 
 

Frank van Den Dool 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 



15 
 

Ingezonden 
 
Berichten uit de ‘bed, bad, brood’-opvang;  
maatschappelijk werkster Izre doet opnieuw verslag   
 
We mogen hem altijd bellen, onze ‘luitenant’ 
 
We maken ze niet iedere dag mee, maar gelukkig wel vaak genoeg: 
succesverhalen. Verhalen met een happy end. Van mensen die bij ons 

tot rust komen, opknappen en nieuw toekomstperspectief weten te 
veroveren. Want dat is het vaak echt: veroveren. Daarvoor moeten ze 
flink hun best doen en hebben ze meestal al onze hulp nodig. Neem het 

verhaal van onze ‘luitenant’; Aayan uit Somalië. 
Aayan kwam in april 2015 bij ons, vanuit Ter Apel waar zijn herhaalde 
asielaanvraag was afgewezen. Hij was al 6 jaar in Nederland. Het gekke 

is dat z’n familieleden – moeder, broer en zussen – in Noorwegen wèl 
verblijfsvergunningen hadden gekregen. Ze zijn namelijk Reer Hamar, 
een stam die in Somalië onderdrukt en vervolgd wordt. De Nederlandse 
IND wist dat, trok de familieband niet in twijfel, maar vond het toch 

niet relevant. Aayan moest weg, als het aan de IND lag. 
 
Zo kwam hij bij ons in de ‘bed, bad, brood’-opvang. Een voorkomende 
man die goed Nederlands sprak en zichzelf graag nuttig wilde maken. 
Dat deed hij al gauw. Samen met ‘mama’, zoals iedereen haar noemde: 
Farah, de Somalische vrouw die aan haar knie was geopereerd (u kent 

haar misschien nog uit het verhaal ‘Injectiespuiten en een tang mee’).  
 
Als ik iets moest bespreken of regelen met de Somalische gemeenschap 

– bijvoorbeeld een bezoek aan de ambassade - schakelde ik hen in. De 
‘luitenant’ en mama zorgden dat iedereen bijeen kwam. Ambassadebe-
zoek is dé manier om identiteitsverklaringen te verkrijgen; enorm be-
langrijk voor het perspectief van mensen. Aayan vertaalde mijn verhaal 

voor de mensen, maar gaf ook aan welke vragen en zorgen de ge-
meenschap had. Een spilfunctie. Was er ‘gedoe’ met iemand, dan be-
middelde hij zonder partij te kiezen. Een diplomatiek talent.  
 
Gelukkig voor hem heeft zo’n ambassadebezoek ertoe geleid dat hij 
officiële nationaliteits-documenten kreeg en alsnog een verblijfsvergun-

ning! Hij woont nu aan de andere kant van het land, maar komt nog 
steeds weleens helpen. We mogen hem altijd bellen. De luitenant van 
mama, dienstig aan allen. 

 
Inlia (internationaal netwerk van lokale initiatieven) 
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In deze aflevering aandacht voor de veertigdagentijd door middel van 

leesroosters voor jong en oud, en aandacht voor de bijbel in gewone 
taal aangevuld met een startersgids. 
 
1. Bijbelleesrooster voor kinderen 
Voor kinderen is Pasen nog ver weg als de veertigdagentijd begint. Ou-
ders vragen zich soms af hoe zij ook hun kinderen mee kunnen nemen 

op weg naar het Paasfeest. Daarom heeft het Neder-
lands Bijbelgenootschap (NBG) een speciaal kinder-
leesrooster ontwikkeld. 
Dit leesrooster bevat voor de eerste vijf weken van de 

veertigdagentijd voor de zondag een Bijbeltekst en 
een opdracht of nadenkvraag. In de zesde en laatste 
week, de Stille Week, is er op Witte Donderdag, Goede 

Vrijdag, in de Paasnacht en op Paasmorgen een Bijbel-
tekst en een doe-opdracht.  
De kinderkalender is vanaf 1 maart te downloaden via 

https://www.bijbelgenootschap.nl/alef. 
 

Wat is Alef? 
Alef is hét Bijbelblad voor kinderen van 7 tot 12 

jaar. Dit nieuwe kindermagazine staat boordevol puz-
zels, weetjes, spannende Bijbelverhalen, quiz-
zen, spelletjes en meer. 

De naam Alef is ontleend aan de eerste letter van het 
Hebreeuwse alfabet. Het vrolijke figuurtje Alef daagt 
kinderen uit de wereld van de Bijbel zelf te ontdekken. 

Ze raken op een speelse en laagdrempelige manier vertrouwd met de 
Bijbelse figuren en verhalen, van Mozes tot Jezus, van Noach tot Pau-
lus. Zo ontdekken kinderen zelf de rijkdom van de Bijbel. 

 
2. Veertigdagentijd: lees Marcus met het leesrooster van debij-
bel.nl 
De veertigdagentijd is een tijd van bezinning. Het Nederlands Bijbelge-
nootschap wil daarbij helpen met het digitale leesrooster van debij-
bel.nl. Het leesrooster neemt u mee door het Marcus-evangelie. 
In het evangelie volgens Marcus draait het steeds om één vraag: Wie 

was Jezus? En aan wie maakt hij zijn identiteit bekend? Regelmatig zie 
je in Marcus mensen kijken naar Jezus, zonder dat ze begrijpen wie hij 

https://www.bijbelgenootschap.nl/alef


17 
 

werkelijk was. Maar soms is er een moment van openbaring, en zien 
mensen iets van de nieuwe wereld waarin Jezus koning is. 
Het leesrooster van debijbel.nl neemt u tijdens de veertigdagentijd mee 
door het Marcus-evangelie. Vanaf 1 maart tot en met Eerste Paasdag 
(uitgezonderd de zondagen) ontvangt u per e-mail een Bijbeltekst en 
toepassing. U kunt daarbij eenvoudig doorklikken naar meer informatie 
en leessuggesties op debijbel.nl. 
Lees in veertig dagen het evange-
lie volgens Marcus van a tot z, en 

ontdek ‘het geheim dat de wereld 
moet weten’. 
Inschrijven kan via het formulier 

op debijbel.nl: 
https://www.debijbel.nl/info/40da
gentijd  

 
3. Bijbel+ helpt mensen de 
Bijbel te begrijpen 
Het Nederlands Bijbelgenootschap geeft Bijbel+ uit: een laaggeprijsde 

Bijbel in Gewone Taal samen met een ‘startersgids’ in één kaft.  
‘Bijbel+ helpt beginnende Bijbellezers, zoals jongeren, om kennis te 
maken met de Bijbel’, zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. ‘Het is 
voor hen niet vanzelfsprekend hoe je de Bijbel moet lezen. Bijbel+ 
helpt hen om te begrijpen hoe de Bijbel in elkaar zit. Daarmee brengen 
we voor hen de Bijbel dichtbij en voldoen we aan onze missie: zoveel 

mogelijk mensen kennis te laten maken met de Bijbel.’ 
 
Inhoud 

Bijbel+ bevat de Bijbel in Gewone Taal, de meest duidelijke en toegan-
kelijke Nederlandse Bijbelvertaling. Achterin Bijbel+ zit een startersgids 
met extra informatie over hoe de Bijbel ontstaan is, wat belangrijke 
personen en verhalen zijn, en wat de Bijbel zegt over thema’s als ‘lief-

de’, ’angst’ en ‘vriendschap’. Bovendien staat er een leesrooster in voor 
21 dagen om zelf in de Bijbel te lezen. Wie dat rooster volgt, krijgt een 
aantal markante Bijbelverhalen onder ogen. 
 
Beginnende bijbellezers 

Bijbel+ is bedoeld voor beginnende Bijbel-

lezers zoals jongeren in gezinnen en ker-
ken, maar is ook geschikt als school-
Bijbel. Bijbel+ is voor € 16,95 verkrijgbaar 

in de (online) boekhandel en bij uitgeverij 
Royal Jongbloed. 
 

https://www.debijbel.nl/info/40dagentijd
https://www.debijbel.nl/info/40dagentijd
https://bijbelgenootschap-mail.nl/mailcamp/link.php?M=4821&N=1112&L=1294&F=H
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Ingezonden 
Dichterbij Pasen   
Op zondag 19 maart van 15.00 – 17.30 uur speelt verhalenverteller 
Kees Posthumus zijn voorstelling ‘Pasen in fragmenten’ bij de Hezen-
berg. Voorafgaand aan de voorstelling is er koffie en thee in het Land-
huis (gratis). De entree bedraagt 17,50 per persoon. 
  
Korte verhalen 
‘Pasen in fragmenten’ bestaat uit zes korte, afwisselende verhalen 

waarin verschillende hoofdpersonen hun versie van het verhaal van 
Pasen vertellen, van de wonderbare spijziging tot en met het verhaal 
van de Emmaüsgangers.  

  
Er ontstaat een afwisselende voorstelling, waarin humor en ernst elkaar 
afwisselen. Het paasverhaal komt dichterbij, omdat ooggetuigen het 

opnieuw vertellen. Kees Posthumus vertelt oude verhalen vroom en 
vrolijk, in kroegen en kerken, zodat ze verrassen, aan het denken zet-
ten en inspireren.  
 

Hezenberg 6 
8051 CB Hattem 
T 038 444 52 51 
F 038 444 75 41 
www.hezenberg.nl 
info@hezenberg.nl 

 
 
Informatie van en voor Grave 

Bericht uit het buitenland 
 

Het is alweer een paar maanden geleden dat Jamil in 
een bewogen kerkdienst afscheid nam van de protes-
tantse gemeente van Grave. Jamil woonde in het AZC 
en bezocht trouw de kerkdiensten. Het 

was zijn eigen keus om terug te gaan 
naar Pakistan om daar het geloof te 
gaan verkondigen. Een dapper besluit 

van deze vriendelijke man, die wij als 
gemeente in ons hart hadden geslo-
ten. Jamil is herenigd met zijn vrouw 

en zijn dochter en doet ons allen de 
hartelijke groeten! 

 

http://t.ymlp53.com/uemalaebseqataqjeapawbjq/click.php
mailto:info@hezenberg.nl
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Bloemengroet 

 
15 januari Ankie Smids 
22 januari Fam. Bal 
29 januari Sjoukje Roosenboom 
05 februari Goos Lam 
12 februari Ria en Paul Schuring 
19 februari Hedi Jansen en Janny Ramp 

 

 

 
 

Ledenadministratie 

   
Er zijn geen mutaties voor wat betreft de ledenadministratie. 

 
U kunt mij als volgt bereiken: Per post, Vroegeling 12, 5361 MN Grave  
Per telefoon 0486-474369 

Of  per e-mail: Fmstarren@gmail.com   
 
Met vriendelijke groeten,  
Marijke Starren 

 
Lief en Leed 

 

Corrie van den Brand: Op vrijdag 24 februari is de zus van Corrie plot-
seling overleden. We bidden Corrie heel veel sterkte toe in deze ver-
drietige tijd. 

 
Lucia en Paul en de kinderen: het gaat naar omstandigheden redelijk 
goed met Lucia. De situatie is stabiel. We bidden voor Lucia, Paul en de 
kinderen om kracht en moed in deze zware tijd. 
 
Ankie Smids: Ankie maakt een moeilijke tijd door met haar broer en 
haar schoondochter. Ankie, we bidden je veel kracht en goede moed 
toe in deze zorgelijke en verdrietige tijd. 

 
 

 
 

mailto:Fmstarren@gmail.com
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Passage 
 
De officiële opening van het jaar 2017 was de jaarvergadering die ge-
houden werd op 16 januari.  Vanwege de winterse weersomstandighe-
den was de opkomst wat lager dan normaal. Onze secretaresse had een 
overzichtelijk jaarverslag gemaakt, waarin hetgeen gepasseerd was nog 
eens werd gemeld. De penningmeester deed verslag van de financiën. 
Ook voor Passage wordt het moeilijker om de balans in evenwicht te 
houden. Besloten werd tot een lichte contributieverhoging. Ieder werd 

bedankt voor haar inzet. Daarna sloot de voorzitter de vergadering en 
bleven wij nog enige tijd bijeen voor een drankje en een hapje. 
De koffieochtend van 2 februari werd bezocht door dertien leden. Van-

wege de onberekenbaarheid van het weer in februari, bleven we gezel-
lig in het zaaltje van de kerk. Er was thee en koffie met iets lekkers en 
aan diverse tafels werden gezelschapsspellen gespeeld. Weer anderen 

waren gezellig met elkaar in gesprek. Al met al een leuke ochtend. 
De dames van Kreatief kwamen op 8 en 22 februari weer bij elkaar. 
Altijd gastvrij ontvangen bij Adrie. 
 Op 22 februari hadden wij de heer H. Rulman uitgenodigd. Het onder-

werp was: Het schependom Hatert, Hees en Neerbosch. Op de kaart 
toonde hij ons eerst de toenmalige omvang van de stad Nijmegen. De-
ze in eerste instantie ommuurde stad werd later uitgebreid met omlig-
gende dorpen. Deze dorpen hadden een eigen kerk en hier vestigden 
zich de rijken uit de stad die er hun buitenverblijf hadden.  Later ves-
tigden zich hier kloosters en scholen; onder andere het bekende Augus-

tinuscollege. Gaandeweg werden deze dorpen opgeslokt door de als-
maar uitbreidende stad. De heer Rulman had een aandachtig gehoor 
dat volop van de avond genoot. De grote opkomst van 24 leden was 

ook fijn.  
Bij de afsluiting en de bedankjes maakte Elly ons nog attent op de In-
ternationale Wereld Vrouwendag die wij op 8 maart hopen te vieren in 
Catharinahof. Aanvang 20.00 uur. Wij hopen daar veel dames uit Grave 

te ontmoeten. Het programma wordt verzorgd door het cabaretgezel-
schap Groep Vrouwenspecktakel.   
Voor dames die interesse hebben om eens een avond als gast aanwezig 
te zijn, hieronder het programma voor de volgende twee avonden: 
Op 20 maart verzorgt Mevr. Olga Dol een lezing over Venetiaanse mas-
kers. Zij verzamelt en maakt ze zelf. 

Op 24 april komt de heer Martin Wagner uit Grave. Hij doet uitgebreid 
verslag van een reis naar Turkije, met daarbij de nadruk op de land-
streek Cappadocië. 

Mocht u belangstelling hebben voor onze activiteiten, neem dan contact 
op met Lies van den Dool. Tel:. 024-2000149. 
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Informatie van en voor Cuijk 
 

PASTORAAT CUIJK 
 

Bezoekjes 
 

Heeft u behoefte aan pastorale zorg, of wilt u een afspraak maken voor 
een bezoekje of gesprek? Hieronder vindt u de contactgegevens voor 
het pastoraat:  
Ds. David Stolk (predikant), Joke Smitlaan 20, 6532SJ Nijmegen, tel. 
024-3559972 Email: ehuis@hotmail.com  
U kunt natuurlijk ook altijd contact opnemen met uw contactpersoon 

en/of wijkcoördinator. (zie achterzijde kerkblad) 
 

 

Bloemengroet 
 
In de afgelopen periode gingen de zondagse bloemen vanuit de kerk-

dienst naar:  
 
*zondag 8 januari 2017, Jantinus Koeling, Kaneel-
straat 92 met de wens voor beterschap 

*zondag 15 januari 2017, Fam. Kalkman, De Mes-
semaker 14 ter bemoediging 
*zondag 22 januari 2017, Ben Hulstein, Wegedoorn 
132 als dank voor zijn inzet voor het kerkblad 
*zondag 29 januari 2017, Adriaan v.d. Meide, We-
zelhof 40 als dank voor zijn inzet voor het kerkblad 

 
*zondag 12 februari 2017, Ank Scheepers, Vorstendom 35 ter bemoe-
diging 

*zondag 19 februari 2017, Anneke Siroen, Sleedoorn 7 
met de wens voor beterschap 
 
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: 
jeanne.grijsbach@home.nl  
 
 

 
 

 
 
 



22 
 

Lief en leed 
 
Een hartelijke gelukwens voor de heer en mevrouw Stel, Veldoven 49. 
Zij waren op 17 februari veertig jaar getrouwd. 
Ook van harte gelukgewenst de heer en mevrouw Schoots-Lodder, 
Stroomrug 7. Op 7 april zijn zij vijftig jaar getrouwd. 
 
Wij denken aan de familie Habermehl en aan de familie Meere. 
Eveneens aan de heer Gietman, aan mevrouw Lies Berghorst en de 

familie Koeling. 
Allen goede moed en heel veel sterkte toegewenst. 
 

Kees Kalkman 
 
 

Uitnodiging voor de contactpersonen van wijk 1, 2 en 3 Cuijk eo 
 
De contactpersonen zijn van harte uitgenodigd voor de jaarlijkse con-
tactpersonenavond op maandagavond 27 maart om 8 uur in de tuin-

kamer van de Herberg. We bespreken een onderwerp en er is gelegen-
heid om vragen te stellen en dingen ter discussie naar voren te bren-
gen. Het is belangrijk elkaar te ontmoeten en van gedachten te wisse-
len. Wij zouden het fijn vinden als iedereen kan komen. 
 
De Pastorale Raad: David, Jeanne, Anita en Aly 
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Leesrooster  
 
12 maart Exodus 24,12-18 
  Psalm 33,12-22 
  Filippenzen 3,7-14 
  Matteüs 17,1-9 
 
19 maart Exodus 17,1-7 
  Psalm 95 

  1 Korintiërs 10,1-13 
  Johannes 4,5-26(42) 
 

26 maart 1 Samuel 16,1-13 
  Psalm 23 
  Efeziërs 5,8-14 

  Johannes 9,1-13 
(14-25)26-39 

 
2 april  Ezechiël 37,1-14 

  Psalm 130 
  Romeinen 8,8-11 
  Johannes 11,1-4 
   (5-16)17-44 
 
9 april  Matteüs 21,1-11 

  Psalm 118,1-2.19-29   
Jesaja 50,4-7 

  (Jesaja 52,12-53,12)   

Psalm 73,13-20 
  Filippenzen 2,5-11 
  Matteüs 26,1-27,66 
 

13 april Exodus 12,(1)15-20 
Psalm 81 (Psalm 116) 
1 Korinthiërs 11,23-32  
Johannes 13,1-15 
(Johannes 14,15-31 of 
Matteüs 26,30-46a) 

 
14 april Exodus 12,(1)21-28 
  Hosea 6,1-6 

  Psalm 22 
  Hebreeën 9,11-15 
  Johannes 18,1-19,42 
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15 april Genesis 1,1-2,3 
  Psalm 33,6-9 
  Genesis 22,1-18 
  Psalm 16,5-11 
  Exodus 14,15-15,1a 
  Exodus 15,1b-3 
  Jesaja 54,4-14 
  Psalm 30,2-6 

  Jesaja 55,1-11 
  Jesaja 12,1-6 
  Ezechiël 36,24-28 

  Psalm 51,9-15 
  Sefanja 3,12-20 
  Psalm 126 

  Psalm 42,2-6 
  Romeinen 6,3-4 
  Kolossenzen 3,1-4 

Matteüs 28,1-10 

 
16 april Exodus 14,9-14 
  Psalm 118,15-24 
  Kolossenzen 3,1-4 
  Johannes 20,1-18 
 

23 april Genesis 8,6-16 
  Psalm 111 (Psalm 16) 
  1 Petrus 1,3-9 

  Johannes 20,19-23(31) 
 
30 april Jesaja 43,1-12 
  Psalm 116,10-19 

  1 Petrus 1,17-23 
  Johannes 21,1-14 
 
7 mei  4e van Pasen 
  Nehemia 9,6-15 
  Psalm 23 

  1 Petrus 2,19-25 
  Johannes 10,1-10 
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Verschijningsdata volgende edities 
 
 
 
Editie    Uiterste  Verschijnings- 
    Inleverdatum  datum 
 
Pinksteren   22 april 2017  01 mei 2017 
Zomer    17 juni 2017  26 juni 2017 

 
 
 

 redactie.pkngrave@gmail.com  
 
Inleveren op A4, in word, lettertype Verdana, lettergrootte 10. 

Na de sluitingsdatum is plaatsing niet verzekerd. 
 
De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen te wijzigen, in te 

korten of niet te plaatsen. 
Richtlijn voor omvang artikelen: maximaal 600 woorden. 
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Mitra Slijterij Vermeulen - Hoofschestraat 18 - 5361EV Grave

Fullservice Slijterij met een 
breed assortiment aan 
gedistilleerd en wijn.

Gespecialiseerd in Whisky 
en speciaalbier



voor een
waardige

en stijlvolle
uitvaart

Oliestraat 4, 5361 GN Grave, 0486 47 20 74
www.annorauitvaartverzorging.nl
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Afhaal- 
punten:  

o.a. Reek 
Grave 
Mill 
Langenboom 
Zeeland 
Uden 
 

 
Biologische groente- en fruit-
abonnementen en boerderijwinkel 

Openingstijden Boerderijwinkel:  
woensdag: 13 tot 19 uur, vrijdag: 9 tot 21 uur  en 
zaterdag van 9 tot 18 uur. 
Meino Koning, Schaijksestraat 17, 5375 KC Reek   
Website: www.2linden.nl * E-mail: info@2linden.nl 
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