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Kerkdiensten Cuijk 

 

18-06-2017  : Mw. Ds. L.C. Manuputty, Groesbeek 

Collecte  : Roosevelthuis 

Autovervoer  : Dhr. E. Ririmasse, tel.: 315716 

 

25-06-2017  : Ds. A.C. van Brussel 

Bijzonderheid : Slotzondag m.m.v. Cantate Deo 

Locatie  : Smitsweg, Reek 

Collecte  : Steunfonds van het Zuiden 

Autovervoer  : Dhr. T. van Beelen, tel.: 316923 

 

02-07-2017  : Mw. drs I.M. den Hartog, St Michielsgestel 

Collecte  : Liliane Fonds 

Autovervoer  : Dhr. E. Ririmasse, tel.: 315716 

 

09-07-2017  : Mw. Ds. J.E. Claessens, Horst 

Collecte  : De Hezenberg 

Autovervoer  : Dhr. T. van Beelen, tel.: 316923 

 

16-07-2017   : Mw. Ds. L.C. Manuputty, Groesbeek 

Collecte  : Fonds onderhoud orgel 

Autovervoer  : Dhr. E. Ririmasse, tel.: 315716 

 

23-07-2017  : Mw. Ds. J.E. Claessens, Horst 

Collecte  : Epafras 

Autovervoer  : Dhr. T. van Beelen, tel.: 316923 

 

30-07-2017  : Ds. D. Stolk 

Collecte  : Alg. Vluchtelingenwerk Nederland 

Autovervoer  : Dhr. T. van Beelen, tel.: 316923 

   

06-08-2017  : Ds. P.A. Baars, Tiel 

Locatie  : Bagijnenstraat, Grave 

Collecte  : Warchild 

Autovervoer  : Dhr. E. Ririmasse, tel.: 315716 

 

13-08-2017  :  

Collecte  : Voedselbank Land van Cuijk 

Autovervoer  : Dhr. T. van Beelen, tel.: 316923 

 

20-08-2017  : Mw. ds. L.C. Manuputty, Groesbeek 

Collecte  : Tear 

Autovervoer  : Dhr. E. Ririmasse, tel.: 315716 
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27-08-2017  :  

Collecte  : Artsen zonder Grenzen 

Autovervoer  : Dhr. T. van Beelen, tel.: 316923 

 

03-09-2017  : Mw. ds. L.C. Manuputty, Groesbeek 

Collecte  : De Regenboog 

Autovervoer  : Dhr. E. Ririmasse, tel.: 315716 

 

 

Eerste en laatste zondag van de maand is er koffiedrinken na de dienst 

in de Herberg 

 

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 uur.
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Kerkdiensten Grave 

 

18-062017  : Ds. P. Simons, Kleve 

Bijzonderheid : Taizédienst 

Collecte  : Roosevelthuis 

 

25-06-2017  : Ds. A.C. van Brussel, Grave 

Bijzonderheid : Slotzondag m.m.v. Cantate Deo 

Locatie  : Smitsweg, Reek 

Collecte  : Steunfonds van het Zuiden 

 

02-07-2017  : Mw. drs I.M. den Hartog, St Michielsgestel 

Locatie  : Grotestraat 102, Cuijk 

Collecte  : Lilianefonds 

 

09-07-2017  : Ds. D. Stolk, Nijmegen 

Collecte  : De Hezenberg 

 

16-07-2017   : Ds. N. Slok, Veenendaal 

Collecte  : Fonds onderhoud orgel 

 

23-07-2017  : Mw. Ds. M. Boelhouwer, Wageningen 

Collecte  : Epafras 

 

30-07-2017  : Ds. K. v.d. Hilst, Tilburg 

Collecte  : Alg. Vluchtelingenwerk Nederland 

   

06-08-2017  : Ds. P.A. Baars, Tiel 

Collecte  : Warchild 

 

13-08-2017  : Ds. H.G. Gols, Nijmegen 

Collecte  : Voedselbank Land van Cuijk 

 

20-08-2017  : Ds. A.C. van Brussel, Grave 

Collecte  : Tear 

 

27-08-2017  : Mw. Ds. J. van Marion, Nijmegen 

Collecte  : Artsen zonder Grenzen 

 

03-09-2017  : Mw. ds. L.C. Manuputty, Groesbeek 

Locatie  : Grotestraat 102, Cuijk 

Collecte  : De Regenboog 
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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 uur.
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Voorwoord 

Zomer 2017 

“Het licht is zoet en het is aangenaam voor de ogen de zon te zien,” 

staat er in Prediker 11 vers 7 (N.B.G vertaling) 

Het is een goede zaak om zo’n tekst over het licht en over de zon let-

terlijk te nemen, zelfs lijfelijk. Dat doen we dan ook in de zomermaan-

den. Zo mogelijk trekken we erop uit, in ons land of anders elders. Het 

verplicht ons om als kleine landschapsschilders erop uit te trekken. Op 

het strand en in de heuvels, op de velden en in de bergen of zomaar in 

de tuin, in een luie stoel.  

Je laten koesteren door de zon, is ook de bijbel niet onbekend of zelfs 

onbemind. De Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) kon, na 

een jaar studie in de Verenigde Staten, terwijl hij daarna een reis 

maakte met vrienden naar een zonovergoten Mexico, heel goed begrij-

pen dat mensen vroeger zonaanbidders zijn geweest. En later in een 

Berlijnse gevangenis –hij zat in het verzet- wendde hij zijn gezicht 

steeds weer zoveel mogelijk naar het licht. 

Te denken valt ook aan de Engelse schilder William Turner die zo met 

het licht werkte dat zijn atelier wel een fabriek van vuurwerk werd ge-

noemd. 

En zo’n vroom en gelovig mens als Franciscus van Assisi; was hij het 

niet die de regels schreef : (oude liedboek , lied 400) “Geloofd om gans 

uw creatuur, halleluja! Ten eerste om dat blinkend vuur, halleluja! Die 

warme schitterende bron, halleluja, De heer des hemels, broeder zon, 

halleluja.” 

Wat zouden wij zonder deze warmte-en lichtbron moeten beginnen? 

Maar toch ondanks dit, bijbels genomen, moeten we toch iets meer 

zeggen. De zon maakt wel bruin, maar niet zalig. De zon is een gewel-

dig licht, voor al het leven op aarde onontbeerlijk. Is daarmee alles ge-

zegd? Volgens de bijbel blijkbaar niet.  

Bij Johannes 8 vers 12 horen we dat Jezus zegt: Ik ben het licht der 

wereld, wie mij volgt zal nimmer in de duisternis wandelen.” Blijkbaar 

wil deze tekst ons toch nog iets anders , iets beters, iets hogers bieden 

dan de zon met haar warmte en licht. Dat betekent verlossing en be-

vrijding, daarvoor kan de zon niet zorgen, maar wel deze mensenzoon 

Jezus. Wat een troost! Maar, hoe verrassend; we moeten niet blijven 

stilstaan bij die troost, want zo klinkt uit Jezus’ mond: “Jullie zijn het 
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licht der wereld”(Mattheüs 5 vers 14) Het verrassende 

is dat Jezus blijkbaar niet wil dat we dit aan Hem over-

laten, maar het ook zelf zijn. Wat een taak. In je een-

tje lukt dat vaak niet, maar met elkaar komen we een 

heel eind. Waar mensen in Zijn naam licht versprei-

den, zal ook Hij met zijn inspiratie aanwezig zijn. 

U allemaal een heel gezegende zomer toegewenst.  

Ds. David Stolk 

 

 

 

 

TOELICHTING BIJ DE COLLECTES 

 

18 JUNI ROOSEVELTHUIS 

Bij het F.D. Roosevelthuis staan 46 weken per jaar de deuren wijd open 

voor mensen die toe zijn aan een welverdiende vakantie. Ze zijn ziek of 

hebben een beperking, waardoor ze niet zelfstandig ertussenuit kun-

nen. Ook mantelzorgers en hun partners kunnen er onbezorgd genie-

ten. Graag wil de Protestantse Kerk de zorg nog kleiner maken en 

goedkopere vakanties bieden aan mensen die het bedrag moeilijk op 

kunnen brengen. Want juist in tijden van hectiek en grote zorg om een 

ander mag de grootte van de portemonnee niet bepalend zijn voor rust 

en aandacht. 

 

25 JUNI STICHTING STEUNFONDS ZUIDEN 

De stichting heeft ten doel: de bevordering van het kerkelijk leven in 

alle gemeenten van de Protestantse kerk in Nederland die zijn gelegen 

in de provincies Noord-Brabant en Limburg. De kerk van Grave mocht 

van de stichting een fors geldbedrag ontvangen toen de kerk gerestau-

reerd werd. Daarom vinden wij het belangrijk om voor deze stichting te 

collecteren. Op deze manier kunnen veel meer protestantste kerken in 

het Zuiden van Nederland geholpen worden. 

 

2 JULI LILIANEFONDS 

Het Liliane Fonds wil de wereld openen voor kinderen en jongeren met 

een handicap in ontwikkelingslanden zodat ze kunnen meedoen en 

meetellen in hun gemeenschap. Samen met lokale contactpersonen 

zorgen ze voor directe, persoonsgerichte en kleinschalige hulp op maat. 

Met persoonlijke aandacht en (para)medische en sociale revalidatie 

stimuleren ze de groei van het kind. Tegelijkertijd proberen ze de om-
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geving te ontsluiten en de toekomstkansen van het kind te verbeteren 

door onderwijs, werk en inkomen. Een behoorlijk bestaan is geen 

gunst, het is een basisrecht van elk kind. 

 

9 juli DE HEZENBERG 

Stichting de Hezenberg is een Centrum voor Pastorale Zorg te Hattem, 

waar pastoraal-psychologische hulp wordt geboden aan mensen die zijn 

vastgelopen in relatie, gezin of baan en voor wie de plaatselijke, ambu-

lante hulpverlening niet toereikend is. 

 

16 juli ONDERHOUD ORGEL 

 

23 juli EPAFRAS 
Stichting Epafras ondersteunt Nederlandse gevangenen in het buitenland 

Ervaren geestelijke verzorgers (Protestants, Rooms-Katholiek, Islamitisch) reizen 
over de hele wereld om gevangenen geestelijk te ondersteunen. Zij voelen zich 
gedreven om met een hart vol ontferming en een luisterend oor beschikbaar te 
zijn voor wie een beroep op hen doet.  

 

30 juli ALGEMEEN VLUCHTELINGENWERK NEDERLAND 

VluchtelingenWerk Nederland is een onafhankelijke organisatie die op-

komt voor de belangen van asielzokers en vluchtelingen. Zij zet zich in 

voor een rechtvaardige behandeling van deze mensen die in een 

kwetsbare positie zitten. Zij zijn huis en haard ontlucht vanwege oor-

log, politiek geweld hun seksuele geaardheid, afkomst of religie. Vluch-

telingenWerk helpt hen een nieuw bestaan in Nederland tot een succes 

te maken. Met een fijnmazig net van afdelingen, medewerkers en vrij-

willigers is VluchtelingenWerk de enige organisatie in Nederland die 

vluchtelingen in alle stadia van hun verblijf bijstaat.  

 

6 augustus WARCHILD 

War Child  is een organisatie die zich inzet om kinderen te helpen bij 

het verwerken van hun oorlogservaringen. War Child Nederland is een 

onafhankelijke humanitaire stichting die investeert in een vreedzame 

toekomst voor kinderen die getroffen zijn door oorlog. Belangrijke as-

pecten daarin zijn het opzetten van psychosociale programma’s en cre-

atieve en sportieve therapieën. War Child Nederland is een onderdeel 

van een internationaal netwerk van onafhankelijke organisaties die over 

de hele wereld werken om oorlogskinderen te helpen. 
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13 augustus VOEDSELBANK LAND VAN CUIJK 

Het doel van de Voedselbank is voedselhulp bieden aan mensen die het 

tijdelijk heel moeilijk hebben. Helaas moeten steeds meer mensen ge-

bruik maken van deze hulp. 

Tevens heeft de Voedselbank een verwijsfunctie naar officiële instellin-

gen, velen weten de weg nog niet te vinden naar instanties zoals de 

sociale dienst, maatschappelijk werk. Ook  wil men een platform bieden 

voor lotgenotencontacten. Door sociale contacten komen mensen uit 

hun isolement 

 

20 augustus 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. Om moedeloos van te 

worden. Is er dan écht niets aan te doen? Bij Tear geloven ze van wel.  

Het geheim is: Deel je rijkdom. Dat klinkt simpel, maar het blijkt nog 

best ingewikkeld. We hebben het ook niet zelf verzonnen. Het klinkt 

door in zo ongeveer alles wat Jezus in de Bijbel zegt. Onder andere in 

‘heb je naaste lief als jezelf’. 

27 augustus ARTSEN ZONDER GRENZEN 

Artsen zonder Grenzen geeft hulp daar waar hulp het hardst nodig is: in 

oorlogs- en conflictsituaties, op díe plekken waar mensenlevens worden 

bedreigd door ondervoeding, epidemieën of een natuurramp 

 

3 september DE REGENBOOG 

De Regenboog is een Amsterdamse organisatie, die onder meer dak- en 

thuislozen en eenzame ouderen helpt. Ieder mens is de moeite waard, 

dus ook mensen die in armoede leven en/of sociale uitsluiting ervaren. 

De Regenboog stimuleert mensen zelf vorm en inhoud te geven aan 

hun bestaan. Betrokkenheid bij mensen in (sociale) armoede is wat 

vrijwilligers en medewerkers bindt.  

 

De diaconie beveelt alle collectes van harte bij u aan. 
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Collectebonnen   

 

In Grave zijn collectebonnen 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 stor-

ting  van  het  bedrag  op  het  bankre-

keningnummer van  het College van  

Beheer  van  de  Protestantse  Kerk  in  

Nederland  Gemeente  Grave, onder 

vermelding van het aantal vellen en het 

soort bonnen. Inlichtingen over de col-

lectebonnen bij Dhr. J. Teunissen, Burg. 

Raijmakerslaan 145, 5361KL Grave. 

Telefoon: 0486-474091.  

E-mail: jan.teunissen1942@gmail.com 

 

In Cuijk zijn collectebonnen verkrijgbaar ter waarde van € 0,60, ook 

hier in vellen van 20 stuks, dus met een waarde van € 12,00. 

De bonnen zijn verkrijgbaar door een mail te sturen naar Daniëlle Kool-

haas: 

danielle.koolhaas@gmail.com 

 

 

Ingezonden 

Brieven aan Martin Luther (5) 

 

Lieber Martin, 

 

Wij waren met Hemelvaartsdag op de Kirchentag in Berlijn. Nu ben ik 

geen enthousiaste toogdag liefhebber, maar deze boeide me echt. Vier 

dagen feest, waarvan we de laatste hebben gelaten voor wat het is. Zo 

overvol van indrukken neem ik niets meer op.  

Je was zeer aanwezig dankzij het „Reformatie Jubileum“. En wat me 

opviel; mensen houden echt van je. Of dat vroeger ook zo was, 

betwijfel ik, maar je wordt steeds meer een soort „Vader des Vader-

lands“, zoals wij Nederlanders over Willem van Oranje spreken. Mis-

schien komt dat door de heroriëntatie, die de Duitsers op hun ge-

schiedenis doormaken. Die „wiedervereinigung“ na de val van de Muur 

heeft veel ingrijpende gevolgen. Niet alleen het Nazi-verleden speelt 

daarin een rol. Het hele autoriteitsdenken, waarmee de Duitse cultuur 

doortrokken is, komt op de helling. Ineens duikt het woord „Leitkultur“ 

op en verhitte discussies worden gevoerd, wat dat dan wel mag zijn. In 

Nederland is die discussie al sinds Pim Fortuijn aan de gang, maar het 

mailto:jan.teunissen1942@gmail.com
mailto:danielle.koolhaas@gmail.com
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blijft een armzalige onderneming. Standpunten worden wederzijds ge-

gijzeld en een wezenlijk gesprek komt niet van de grond. 

Terug naar de Kirchentag. Veel politiek en dat vind ik dapper. De Duitse 

kerk heeft nogal wat uit te leggen, zeker aan de komende generaties. 

En muziek natuurlijk, waar we dagelijks van hebben genoten. Over het 

„Lutherspektakel“ moet ik je vertellen. Een gang door het leven van de 

grote reformator met een jeugdkoor, een combo, enkele strijkers en 

rietblazers, twee spreekstemmen, een „buutredenaar“  en blazers en 

zangers als actief publiek. Eerst anderhalf uur samen oefenen om al die 

losse onderdelen tot een geheel te maken. Dan met vuur en vaart een 

uitvoering. Het bijzondere lag, naar mijn gevoel, in het samengaan van 

eerbied en kritiek. Eerbied waar verteld en gezongen wordt over je rol 

als bevrijder van mensen uit een knellend geloofssysteem. Kritiek, waar 

je de plank missloeg, omdat je de politiek niet begreep of jezelf liet 

gaan in je emoties. En dan hebben we het over de boerenopstand, die 

vele slachtoffers maakte en je latere haat tegen de Joden. De buutre-

denaar legde vaak de verbinding met die milde carnavalshumor, die wij 

zuidelijke Nederlanders ook wel kennen. Jammer dat je er niet bij kon 

zijn. Wat ik niet mag vergeten: een uurtje luisteren naar enkele van je 

klassieke kerkliederen, maar dan als blues gespeeld en gezongen. 

Verrukkeluk. Volgende keer moet jij maar een lang verhaal schrijven. 

Wees in Gode bevolen. Leen 

 

 

Lieber Freund, 

 

Het blijft een vreemd gevoel, hoe na 500 jaar mijn boodschap van toen 

doorwerkt in de hele samenleving. Maar ik denk dat er ook veel met de 

haren bijgesleept wordt. Alles wat ik gezegd en geschreven heb, wordt 

op een goudschaaltje gewogen, zeven keer omgedraaid en in een vitri-

ne tentoongesteld. Neem van mij aan dat mijn geschriften nooit zo ge-

lezen zijn in die vroege jaren. Ik heb nooit een doorwrochte theologie 

geschreven, die je slechts met een diploma lezen 

kan. Nee, wat mij bezig hield: hoe geef ik men-

sen steun in hun geloof. Dat ik daarbij de plank 

wel eens missloeg en grove fouten maakte; ik 

kan het niet ontkennen. Voor heilige heb ik niet 

gesolliciteerd, ik bleef een zondig mens en je 

weet dat mij dat mijn leven lang pijn heeft ge-

daan.  

 

Gottes Segen für dich und deine Geliebten, dein Martin 
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Ingezonden 

Een juridisch dossier van INLIA: 

Waar betrokkenheid en naastenliefde allemaal goed voor zijn 

Ze zijn maximaal gemangeld door het asielsysteem maar met hulp van 

de kerk in Papendrecht,  INLIA, Kerk in Actie en de ‘bed-bad-brood’-

advocaat hebben ze het toch gered. De moeder en zus van Khadija 

Sharif uit Somalië mogen na tien jaar toch in Nederland blijven. Khadija 

kreeg jaren geleden een verblijfsvergunning. Ze had een huis, volgde 

een opleiding tot kraamhulp en was bezig haar leven op de rit te krij-

gen. Van de ene op de andere dag deelde ze haar huisje met haar 

moeder en zus, werd ze gekort op haar uitkering omdat ze ‘illegalen’ 

onderdak gaf en moesten ze met z’n drieën van 40 euro per maand 
leven.  

De moeder en verstandelijk beperkte zus van Khadija kwamen in 2007 

vanuit Somalië naar Nederland. De IND twijfelde aan hun nationaliteit 

en geloofde niet dat de twee verwant waren aan Khadija. Een simpele 

DNA-test had dit uit kunnen wijzen maar die werd niet afgenomen. 

Moeder en zus kwamen op straat te staan. Khadija nam ze in huis maar 

werd daarom financieel gekort. De Protestantse Kerk in Papendrecht 

trok zich het lot van de drie vrouwen aan. De kerk wees ze de weg naar 
de Voedselbank en zorgde voor aanvullende financiële ondersteuning. 

En dat bracht de rust die ze nodig hadden. Moeder Sharif wendde zich 

op advies van INLIA tot de Somalische ambassade in Brussel en wist 

daar een nationaliteitsverklaring te verkrijgen. Haar nationaliteit was 

dus vastgesteld. Uit het noodfonds betaalde Kerk in Actie een DNA-test 

voor moeder Sharif en zo kwam de verwantschap onomstotelijk vast te 

staan. Met nieuw bewijs en een nieuwe asieladvocaat die INLIA voor 

haar regelde, werd opnieuw asiel aangevraagd. Deze asielaanvraag 

werd ruim een jaar later ingewilligd. Khadija heeft haar opleiding tot 

kraamhulp weer opgepakt. Haar moeder, die inmiddels 75 jaar is, kan 

nog een beetje van haar oude dag genieten en haar zusje krijgt einde-

lijk de hulp en aandacht die ze nodig heeft.  

Waar betrokkenheid, naastenliefde en een goed netwerk allemaal goed 

voor zijn. 
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Ingezonden 

Het is nooit goed. 

 

Het waardig ambt van dominee, 

Valt ongetwijfeld lang niet mee. 

Wat dominee ook zegt en doet, 

Hoe de dominee ook preekt, ’t is zelden goed. 

Neemt de dominee broer A volkomen in, 

’t is broeder B niet naar de zin. 

Is de dominee wat levendig van aard, 

dan wordt deze ras nerveus verklaard. 

Doch is de dominee rustig, nimmer boos, 

Dan zegt men: saai en levenloos. 

Indien het haar wordt peperzout. 

Dan zegt men: Dominee wordt oud. 

Is het een jong en vrolijk persoon, 

“Ik mis de ervaring” bij die persoon. 

Werpt de dominee iets van het oude omver,  

dan noemt men deze: Revolutionair. 

Doch heeft de dominee het oude lief, 

dan fluistert men: geen initiatief, 

ouderwets en conservatief. 

De predikant is vervelend, wanneer bleek, 

dat deze het niet uit het hoofd deed, die preek. 

Preekt deze uit het hoofd – als deze het kan 

dan zegt men; of het niet oppervlakkiger kan. 

Is de predikant van taal en stijl geleerd, 

dan vinden velen dat verkeerd. 

Is het van de predikant zeer gewoon de kanseltaal, 

dan vinden sommigen dat gewoon banaal. 

Maakt de dominee bij het preken veel gebaar, 

dan zegt men: wat een acteur voorwaar. 

Houdt deze de armen strak langs het lijf, 

dan is deze droog, saai en stijf. 

Als deze luide spreekt, schreeuwt deze dan? 

Spreekt deze zacht: zegt men er ook wat van! 

Als de dominee studeert, veel werk maakt van de preek, 

dan geeft deze om het huisbezoek geen steek. 

Maar gaat deze veel en vaak op huisbezoek, 

dan staat deze als herdershond te boek. 

Dan is er dra één die luide klaagt, 

dat deze de schapen drijft en jaagt. 

Bezoekt de predikant veel de arme man, 
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Een socialist noemt men deze dan. 

Leidt naar rijkdom vaak dezes schree, 

dan klaagt men: geldzak dominee. 

Maar daarmee is men niet aan ’t end, 

want heus, men is niet gauw content. 

Men ziet dus: het valt heus niet mee, 

dat wondere ambt van Dominee. 

 

Ingezonden door Jan Hoiting 

 

Hemelvaartsdag 2017 

 

Dit keer geen dienst  in Grave, maar in het rustieke kerkje dat midden  
in het centrum van Gennep ligt. De kerkgangers waren uit alle delen 

van de regio gekomen. De predikanten Ds.Fechner uit Gennep en 

Ds.Baars uit Ravenstein keken tegen een mudvolle kerk aan. 

Het was een feestelijke dienst, die werd opgeluisterd door de ons 

bekende Hans van Heerd met gitaarspel samen met de fluitiste Melissa 

Hoekstra. Tevens gaf een jong meisje blijk goed te kunnen zingen: zij 

zong uit haar hoofd een Russisch lied. Verder verleenden nog enige 

jongelui muzikale medewerking. Na afloop van de dienst werden de 

kerkgangers in twee groepen verdeeld: één groep ging met een gids 

mee om Gennep beter te leren kennen, terwijl de andere groep in het 

oude raadhuis een film bekeek over de geschiedenis van Gennep. Ui-

teraard wisselden beide groepen elkaar na verloop van tijd af. 

De middag werd afgesloten met een gemeenschappelijke lunch in het 

raadhuis. Waarschijnlijk mede door het mooie weer waren velen echter 

toen reeds vertrokken. Benieuwd waar deze streek-bijeenkomst vol-

gend jaar zal plaatsvinden. 

 

Wim van de Bult 
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In deze aflevering aandacht voor de steun van het Nederlands Bijbel-

genootschap aan wereldwijde projecten en voor nieuwe boeken van het 

NBG.  Onlangs zijn uitgebracht een “doe”- boek voor kinderen van 7 tot 

12 jaar en een voorleesboek. Tot slot wordt gevraagd om ondersteu-

ning van de actie ‘Bijbels voor Syrië’. 

 

1. De Bijbel dichtbij dankzij steun van het NBG 

Kinderbijbels, een bijbelvertaling, een bijbelcursus, braillebijbels: in 

2016 ondersteunde het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) verschil-

lende projecten wereldwijd. Die steun kon gegeven worden dankzij le-

den en donateurs van het NBG. 

 

Ruim 2.000 bijbels voor Tsjernobyl 

In het voorjaar van 2016 was het dertig jaar geleden dat een kernreac-

tor ontplofte in Tsjernobyl. Dit had voor de bevolking enorme gevolgen. 

Eén op de drie mensen sterft nog steeds aan kanker. Veel mensen zijn 

werkloos en arm en worstelen met de vraag waarom hen al die ellende 

overkomen is. 

Het NBG wilde het Wit-Russisch Bijbelgenootschap helpen om aan de 

vraag naar bijbels te voldoen. Dankzij vele giften konden ruim 2.000 

bijbels, Nieuwe Testamenten en bijbelmaterialen worden verspreid. 

 

Bijbel open voor blinde Rwandezen 

In november 2016 vroeg het NBG zijn leden en donateurs een gift voor 

het Rwandese Bijbelgenootschap. Door tropische ziekten, armoede en 

een gebrek aan artsen zijn daar veel mensen blind. Hun handicap 

brengt hen vaak in een isolement. Met uw bijdrage wordt er nu gewerkt 

aan een complete bijbel in braille. De vier evangeliën zijn dankzij vele 

giften al verspreid. 

Het volledige Nieuwe Testament en Psalmen en Spreuken zijn in de 

laatste correctiefase. In 2017 ondersteunt het NBG het Rwandese Bij-

belgenootschap met 250 braillebijbels (Nieuwe Testament, Psalmen en 

Spreuken) en 300 audiobijbels. 

Emmanuel Kayijuka, directeur van het Rwandees Bijbelgenootschap, 

zegt: ‘Lezen in de Bijbel helpt blinden te groeien in geloof en de uitda-

gingen in hun leven te overwinnen. Door de braillebijbels kunnen ze 

zelf de Bijbel lezen, waar en wanneer ze willen.’ 

 



15 
 

2. Bijbelgenootschap komt met Alef Doeboek 

Voor wie z’n (klein)kind op een speelse manier met de Bijbel wil laten 

kennismaken, is er nu het Alef Doeboek. Dit knutsel-, lees- en spelle-

tjesboek van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) bevat onder 

meer een quiz over de verhalen van Jezus. 

 

‘Met deze quiz ontdekken kinderen al jong welke indrukwekkende ver-

halen Jezus vertelde. Zo leren ze 

schatgraven in de Bijbel’, zegt NBG-

bijbelwetenschapper Roelien Smit, 

die betrokken is bij het boek. ‘Via 

verhalen, weetjes en proefjes komen 

ze er bijvoorbeeld achter wie Ester 

was, waar het gezegde “een Babylo-

nische spraakverwarring” vandaan 

komt en hoe ze zelf een zegelring 

kunnen maken. Zo zorgen we ervoor 

dat de Bijbel gaat leven voor kin-

deren.’ 

 

Leervoorkeuren 

Het Alef Doeboek bevat bijbelverha-

len, kleurplaten, spelletjes, tests, 

puzzels en strips, maar ook proefjes 

en weetjes. Deze diversiteit aan 

werkvormen is afgestemd op de verschillende leervoorkeuren van kin-

deren: lezen, doen en ontdekken.   

Het Alef Doeboek is een speciale editie van Alef, het NBG-bijbelblad 

voor kinderen van circa 7-12 jaar. Uitgever is Royal Jongbloed. Het 

boek is voor € 5,95 verkrijgbaar in de boekhandel en via bijbelgenoot-

schap.nl/alef. 

 

3. Eerste bijbel voor baby’s 

Met de Babybijbel kunnen ouders hun baby vanaf 4 maanden uit de 

Bijbel voorlezen. Sfeervolle vertellingen, liedjes en illustraties afge-

stemd op deze leeftijd brengen de bijbelverhalen dichtbij baby’s en 

peuters. 

 

De Babybijbel helpt ouders om al in het eerste jaar de meest waarde-

volle verhalen uit de Bijbel met hun kindje te lezen. De mooiste bijbel-

verhalen zijn speciaal in eenvoudige taal herschreven door Corien Oran-

je. Bij elk verhaal staat een versje om te zingen op de wijs van een 

bekend wiegeliedje. De illustraties van Marieke ten Berge sluiten aan bij 
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kinderkamers; ze zijn zwart-wit, omdat zulke illustraties door baby’s 

duidelijk te onderscheiden zijn. 

Onderzoek heeft uitgewezen dat het vroegtijdig beginnen met voorle-

zen aan baby’s een positieve  uitwerking heeft op de ontwikkeling van 

een kind. Zowel op sociaal-emotioneel niveau als op het gebied van 

taal- en spraakontwikkeling en de ontwik-

keling van de hersenen. 

 

De Babybijbel is ontwikkeld door het Ne-

derlands Bijbelgenootschap en uitgebracht 

door Royal Jongbloed. Hij kost € 16,95 en 

is verkrijgbaar via royaljongbloed.nl, de 

(christelijke) boekhandel en via online 

kanalen. 

 

4. Hoop en troost voor christenen in Syrië 

‘Voor de oorlog hadden we in Damascus een gelukkig leven’, vertelt de 

28-jarige Syrische moeder Sarab Al-Ahmad. ‘Dat de oorlog uitbrak, was 

verschrikkelijk. Onze stad werd het mikpunt van bombardementen. Een 

raket verwoestte in één klap ons huis. Ik was met mijn kinderen on-

derweg en bijna thuis. We stonden op hooguit 35 meter afstand. We 

waren volledig in shock. Daarna begon ik heel hard te huilen.’’ 

 

Nachtmerries 

Sarab blijft met haar gezin tot begin 2014 in Syrië, hoewel er nauwe-

lijks eten is en geen werk. ‘De kinderen hebben vreselijke dingen ge-

zien’, vertelt ze. ‘Voor hen hebben we uiteindelijk besloten om te ver-

trekken.  De kinderen werden agressief en bang. Ze reageerden slecht 

en spraken nauwelijks meer. Alsof ze van binnen helemaal leeg waren. 

Ook kregen ze nachtmerries en werden ’s nachts wakker. Het was hart-

verscheurend en dat is mijn grootste trauma: ik zag het leed van mijn 

kinderen, maar ik was zelf te zwak om ze te kunnen steunen.’ 

 

Dankbaarheid 

Het gezin van Sahab riskeert 

alles om te vluchten en uit-

eindelijk lukt dat. In Jordanië 

maken ze kennis met de Bij-

bel en het christelijk geloof. 

Sarab: ‘We gingen naar de 

kerk en er kwam ruimte in 

ons leven voor nieuwe din-

gen. Wij kenden alleen maar 

extremisme. De liefde die wij 
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onder christenen zagen was voor ons iets heel nieuws. We wisten direct 

dat we zo onze kinderen wilden zien opgroeien: in vrede en liefde. Het 

verdriet over het leven dat we hadden is er nog. Maar onze kinderen 

hebben de ellende achter zich gelaten en kunnen weer gelukkig zijn. 

Dankbaarheid overstemt de pijn.’ 

 

Veel Syrische christenen zijn gevlucht en hebben geen eigen bijbel 

meer. Het Nederlands Bijbelgenootschap wil steun geven door de actie 

‘Bijbels voor Syrië’. Met uw bijdrage worden bijbels uitgedeeld via ker-

ken, kloosters en door vrijwilligers. 

 

 

 
Informatie van en voor Grave 

Bloemengroet 

 

14 mei  De heer Spruyt 

21 mei Dhr.Vertogen 

28 mei Riet v. Ommen 

04 juni Arend en Liesbeth v., Rhijn 

11 juni Lucia en Paul v. Hooren 

18 juni Janneke Jetten  

 

 

 

Lief en Leed 

 

Lucia, Paul en de kinderen zijn nog steeds vastberaden om het hoofd te 

bieden aan de vreselijke ziekte van Lucia. Momenteel zijn ze met het 

ziekenhuis in overleg, hoe de situatie rondom het ziektebeeld van Lucia 

verbeterd, en haar leven verlengd kan worden. We wensen, hopen en 

bidden, dat het gezin Van Hooren de kracht, de moed en ook de troost 

vindt om de dagelijkse last met opgeheven hoofd te dragen. 

 

Van het college van kerkrentmeesters 

 

De jaarcijfers van 2016 zijn te vinden op de website grave-
cuijk.protestantsekerk.net. Wilt u de cijfers op een andere manier inzien of heeft 
u vragen over deze cijfers, dan kunt u contact opnemen met Joop Nohl, voorzit-
ter van de kerkenraad via joop.nohl@home.nl of 0486-473453. 
 

 

mailto:joop.nohl@home.nl
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Ledenadministratie 

Met ingang van eind juni 2017 stop ik met de ledenadministratie, mijn 
werk wordt overgenomen door Janny Ramp. 

 

Hierbij geef ik de mutaties door, zo ver deze bij mij bekend zijn. 

 

Ingekomen: 

20-05-2017 Edo van Dreumel  

  Dr. Kanterslaan 196 

  5361NK Grave 

 

Verhuisd: 

01-06-2017 Fam. Gubbels  

Van:  Andoornweg 55 

5361 PW Grave 

Naar:   Bronkhorstweg 19c  

  5363TW Velp 

 

Overleden:    

27-05-2017 Hr. RK Rijndorp  (70 jaar) 

  Oranje Nassaustraat 3 

  5361CG Grave 

 

30-05-2017 Mw. L. Kapteijn  (90jaar) 

  Smitsweg 3 

  5375KS Reek 

 

Vertrokken:    

11-06-2017   Dhr. en Mw. v.d. Berk 

Van:  Kleefsestraat 2  

  5374CW Schaijk 

Naar:  Oijen 

 

U kunt Janny Ramp als volgt bereiken: 

Per post: Torenstraat 5a 5438AN Gassel 

Per telefoon:0486-852791 

Of  per e-mail ramp.janny@gmail.com 

 

 

Met vriendelijke groeten, Marijke Starren  
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Een bijzondere dienst  

 

Als de naam van Ds. Paul Simons 

uit Kleve onder de rubriek kerk-

diensten   in ons kerkblad wordt 

genoemd, dan kun je gevoegelijk 

aannemen dat het een dienst zal 

worden die duidelijk zal afwijken 

van de geijkte diensten. 

Zo was  dat ook zo op zondag-

morgen 18 juni. Met sporen  op 

de grond kregen de kerkgangers aanwijzingen waar  ze moesten lopen 

en waar de weg hen leidde. 

Met medewerking van de jarige Janneke Jetten en haar moeder Petra, 

Jan Hoiting en Kees Kalkman (uit Cuijk), werden enige verhalen verteld 

over hetgeen hen al reizend 

overkwam. Met name het ver-

haal van Jan Hoiting over de 

lotgevallen van een Syrische 

vluchteling maakte een diepe 

indruk. 

Ds. Paul Simons haakte bij zijn 

overdenking in op de gebeurte-

nissen van Jona, die door God 

gestuurd werd naar Ninevé 

maar dit niet wilde. Hij wilde zijn leven een andere richting geven. De 

predikant maakte duidelijk dat de weg, die wij in het leven moeten 

gaan,  niet altijd even gemakkelijk is. Niet iedereen zal altijd zijn doel 

bereiken dat hij zich voor ogen heeft gesteld, maar dat het toch gaat 

om het hebben van Gods-vertrouwen. Voor die tijd werd aan de kerk-

gangers nog gevraagd of zij aan hun buurvrouw/man duidelijk konden 

maken, hoe zij de weg konden vinden op grond van aanwijzingen 

die  gegeven werden. Indrukwekkend was dat bij het bidden van het 

Onze Vader allen elkaars hand vasthielden. Voor het einde van de 

dienst kon ieder kort op papier schrijven wat de leukste omweg was in 

het leven en op welke bestemming je nooit bent aangekomen.  Helaas 

bleef het gesprek hierover na de dienst wat hangen wellicht mede om-

dat er geen begeleiding was. Maar toch waren wij getuige van een 

dienst die, zoals wij reeds aangaven, anders was dan anders en op zich 

is dat al verrassend en verfrissend. 

 

Wim van de Bult 
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Bedankje 

Beste Gemeenteleden, 

 

Mijn welgemeende dank voor de prachtige bos bloemen met bijgaande 

condoleanties n.a.v. het overlijden van mijn vrouw Marijke. Dit teken 

van nabijheid heeft mij goed gedaan.   

 

Ger Vertogen 

 

 

Ingezonden 
Lieve gemeente leden, 

Graag willen wij jullie op de hoogte brengen, dat wij ons over hebben 

laten schrijven naar de ontmoetingskerk in Nijmegen. 

We kijken met veel genoegen terug naar alle gebeurtenissen die voor 

ons in deze kerk hebben mogen plaats vinden. De doop van Loe en 

Wessel, de inzegening van ons huwelijk, als ook de verliezen die we 

samen hebben gedeeld van gemeenteleden, in het bijzonder natuurlijk 

van Max Blomsma en Wim de Kruif.  

Niet alleen om onze ouders zijn wij in Grave komen kerken, we hadden 

het vaste plan in Grave te gaan wonen. Hier is het door de crisis nooit 

van gekomen, en dit zal in de nabije toekomst, gezien het werk van 

Hans, ook niet gebeuren. Daarom hebben we besloten om ons weer in 

Nijmegen aan te sluiten bij de ontmoetingskerk. 

We dragen jullie allemaal een warm hart toe, en leven met eenieder 
van jullie mee in vreugde en verdriet.  

Hans en Esther Lieverdink 
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In geval van nood 

 
Mijn vriend vertelde mij destijds dat hij regelmatig moest ´preeklezen´. 

Hij was ouderling in de Christelijk Gereformeerde Kerk van Den Bosch. 

Preeklezen? Ik had er nog nooit van gehoord en het dus ook nog nooit 

in mijn kerkelijk leven meegemaakt. In zijn kerkverband waren er nog 

twee diensten per zondag, met daarnaast een drastisch tekort aan pre-

dikanten. En dus werd er vanaf de kansel bij toerbeurt door een dienst-

doende ouderling een preek van papier af voorgelezen.  

 

Destijds (ik woonde in Oss) was er even paniek aan het begin van de 

dienst in de Paaskerk: Waar blijft die dominee nou toch? De organist 

keek met vragende blik over zijn schouders: Beginnen we nu eindelijk 

eens?  

Voor de mededelingen werd uitgebreid de tijd genomen: "Ja, en ten-

slotte moet ik u mededelen dat om onbekende redenen onze gastpredi-

kant niet is op komen dagen". Eerst verbaasde stilte, dan geroezemoes 

en rondkijkende vragende blikken: Hoe nu? De spreker hernam zich: 

We beginnen deze dienst met het zingen van ............  

(nee nee, dat was niet psalm 119). 

De dienstdoende ouderling stond met zijn "noodpreek" op het spreek-

gestoelte en legde met bevende handen het papier op de lessenaar. En 

dan ............, een zucht van verlichting; tijdens het derde lied kwam 

alsnog de predikant met grote stappen de kerk ingemarcheerd: "Sorry, 

sorry, ik zat vast in de file". 

 

In Grave was het nooit voorgekomen. Toch vond de kerkenraad zo'n 

twee jaar geleden, dat we er wél op voorbereid dienden te zijn. Onze 

Ton zorgde voor een keurige preek met passende liturgie en gaf hem 

een plekje in de consistorie. Ik had hem tevens in mijn computer opge-

slagen maar hoopte intussen vurig dat ik hem nooit zou hoeven voorle-

zen in het front van de kerk.  

Zondag 28 mei. O schrik. Om 09.50 uur nóg geen predikant. Bellen dan 

maar. "Nee, hij is er niet en er staat ook niets in zijn agenda". Bingo. 

Snel schakelen dus: "Waar is de noodpreek?"  

 

Het probleem van een organist die op het allerlaatste nippertje afblies 

hebben we al eens weten te tackelen. Nu een predikant die het verge-

ten was. Ach een dominee is tenslotte ook maar een mens. En, laten 

we eerlijk zijn; het houdt het wél spannend. 
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Om 10.05 uur sprak ouderling van dienst Joop Nohl de gemeente toe: 

"We zitten onverwacht zonder predikant, we zullen het met een nood-

preek moeten doen".  

Joop nam het woord en sprak met een overtui-

ging alsof hij er een jarenlange ervaring mee 

had. Ook organiste Geertje Westerveld werd 

onverwacht "voor de leeuwen gegooid", ze 

moest ons zonder enige voorbereiding muzikaal 

ondersteunen en dat lukte. We mogen terugkij-

ken op een goede viering. Alom complimenten 

voor Joop en Geertje. 

 

 

Ton heb je nog een nieuwe preek voor het geval 

dat ........  

 

Frank van Den Dool 

 

Passage 

De avond van 15 mei was de laatste bijeenkomst voor de zomervakan-

tie. We hadden deze keer voor een heel bijzondere activiteit gekozen, 

die al om 18.00 uur begon. Op een viertal tafels stonden ingrediënten 

klaar, waarvan wij een aantal heerlijke koude gerechten mochten 

klaarmaken. Hoewel er recepten bij lagen, mocht iedereen haar eigen 

fantasie gebruiken. Onder vrolijke gesprekken kwamen er geweldige 

resultaten tot stand. Na alle creaties bewonderd en gefotografeerd te 

hebben, konden wij gaan eten. Het was allemaal even heerlijk. Een 

smaakvolle avond!  

Op 24 mei was de filmgroep aanwezig bij Elly. Wij 

keken naar de film Les Neiges de Kilimandjaro. Een 

film met het geweldige gegeven om niet te snel te 

oordelen over mensen. Een film ook over hoe om te 

gaan met tegenslagen die op je pad komen, zoals 

vroegtijdig ontslag en al je geld kwijt raken. 

Op de eerste dag van juni was er het jaarlijkse reis-

je. Met mooi weer reden wij naar Grubbenvorst en 

brachten er een bezoek aan de Paddestoelerij. Wij 

werden gastvrij onthaald met koffie en Limburgse 

vlaai en een overheerlijke champignonbonbon. Daar-

na kregen wij een presentatie die ons inzicht gaf over de champignon-

teelt. Vervolgens kregen wij te zien hoe de teelt er in werkelijkheid uit-

zag. Het duurt slechts anderhalve dag voordat er al geoogst kan wor-
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den. Bijzondere soorten doen er iets langer over. Onze warme lunch 

stond geheel in het teken van warme champignons en liet zien dat er 

talloze mogelijkheden zijn om met champignons een heerlijk gerecht te 

bereiden. Vervolgens reden wij naar Horst en bezochten het museum 

De Kantfabriek, gevestigd in een oude fabriekshal van een vroegere 

textielfabriek en weverij. Het hele proces is nog te volgen. Er staan nog 

vele oude machines en tijdens de rondleiding worden sommige machi-

nes even in bedrijf gezet. Rondom hangen werkstukken, zoals wand-

kleden en heel veel kant. Er is tevens een expositie van oude, handge-

kleurde borduurpatronen in de schitterendste kleuren. Er stonden kant-

klosmachines die nog werkten. Onze gids vertelde honderduit en wees 

ons op leuke feitjes. Na de koffie en thee gingen wij weer op huis aan. 

Wij kijken terug op een zeer geslaagde dag. 

Nu houden wij vakantie tot 7 september.  Wel willen wij u er alvast op 

attenderen dat wij op 18 september a.s. mevrouw Roelie Kuiper uit 

Diever ontvangen. Zij laat ons kennismaken met de geschiedenis en 

het gebruik en geluid van de Midwinterhoorn. In de pauze mag er op de 

hoorn worden geblazen. 

Mocht u belangstelling hebben voor onze activiteiten, neem dan contact 

op met Lies van den Dool. Tel:. 024-2000149. 

Wij wensen allen een fijne zomer. 

 

Informatie van en voor Cuijk 

PASTORAAT CUIJK 

 

Lief en leed 

Koninklijke onderscheiding 

Mevrouw Jeanne Buscop, Sperwerstraat 1 en de heer J.W. Donkers, 

Hertog Karelstraat 30 hebben een koninklijke onderscheiding gekregen. 

Hulde. En van harte gefeliciteerd hiermee. 

 

Bemoediging 

Heel veel sterkte wensen we Petra van Dijk , Kattedoorn 25, mevrouw 

Hijl-van Pelt, Mgr. Nolensstraat 4 en mevrouw Lies Berghorst, Fazan-

tenveld 45, toe. Ook de heer en mevrouw van der Heijde, Mottoendreef 

25. Allen goede moed toegewenst. 
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Jongeren 

Alle geslaagden en zij die naar een hogere studie of hogere klas zijn 

gepromoveerd, van harte gelukgewenst. Jongeren die onverhoopt pech 

hebben roep ik toe: houd goede moed. De doorzetter zal overwinnen. 

Je komt altijd weer uit het dal omhoog. Alvast een fijne zomervakantie 

toegewenst. 

U allemaal wens ik een goede zomer toe, een fijne tijd, waar u zich ook 

mag bevinden, hetzij thuis, hetzij elders. Goede reis en altijd weer een 

behouden thuiskomst. 

Met een hartelijke groet,   Ds. David Stolk 

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 laatste bladzijde kerkblad) 

 

 

Kerktuinclub Cuijk 

 

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die ons 

tuinteam komen versterken. Momenteel 

bestaat het team uit 5 mannen en 3 

dames. Aangezien 65+ ook andere 

activiteiten hebben alsook vakanties 

houden, zijn wij maar zelden compleet. De 

tuin is akelig groot voor ons team en extra 

menskracht is zeer gewenst. Hou je van 

tuinieren en gezelligheid, want uiteraard is 

de koffie ook belangrijk, kom dan eens 

langs.  

Wij komen 1x in de maand bij elkaar op 

vrijdagochtend van 09.00 tot ca. 12.00 uur. Het zou geweldig zijn als 

we ook tuinliefhebbers uit Grave mogen verwelkomen.  De volgende 

vrijdagen  staan gepland: 7 juli, 11 augustus, 15 september en 27 

oktober.  

 

Namens de tuinclub, 

Gerdien Konijnenbelt, telefoon 0485-317978.  
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Leesrooster  

 

25 juni  Jeremia 20,7-13 2 juli  Jeremia 29,1.4-14 

  Psalm 69,14-29  Psalm 89,10-19 

  Romeinen 5,15-19  Romeinen 6,3-11 

  Matteüs 10,16-33  Mattheüs 10,34-42  

 

9 juli  Zacharia 9,9-12 16 juli Jesaja 55,6-13 

  Psalm 145,1-12  Psalm 65 

  Romeinen 6,16-23  Romeinen 7,21-8.6 

  Mattheüs 11,25-30  Mattheüs 13,1-9.18-23 

 

23 juli  Jesaja 40,12-25 30 juli 1 Koningen 3,5-12 

  Psalm 86   Psalm 119,121-128 

  Romeinen 8,18-25  Romeinen 8,26-30 

  Mattheüs 13,24-30.36-43 Mattheüs 13,44-52 

 

6 augustus Nehemia 9,15-20 13 aug Jona 2,2-(10 NBG)11 

  Psalm 78,13-22  Psalm 29 

  Romeinen 8,31-39  Romeinen 9,1-5 

  Mattheüs 14,13-21  Mattheüs 14,22-33 

 

20 augustus Jesaja 56,1-7  27 aug Jesaja 51,1-6 

  Psalm 67   Psalm 138  

  Romeinen 11,13-24  Romeinen 11,25-36 

  Mattheüs 15,21-28  Mattheüs 16,21-27 

 

  Verschijningsdata volgende edities 

 

Editie    Uiterste  Verschijnings- 

    Inleverdatum  datum 

 

 

September/oktober  19 augustus 2017 28 augustus 2017 

November/december  21 oktober 2017 30 oktober 2017 

Kerst /Nieuwjaar 2018 02 december 2017 11 december 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. 

mailto:redactie.pkngrave@gmail.com


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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A� aalpunten: o.a. Reek, Grave, Mill, Langeboom, Zeeland, Uden

Hier had uw advertentie 
kunnen staan 




