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agenda april - mei 2016

a p r i l   2 0 1 6

03 10.00 u. JK-zondagviering

03 11.30 u. Concert Philharmonisch Gezelschap  Venlo en Harmonie Lomm

04 19.30 u. Lezing Vastenaktie 2016 (in de Jongerenkerk)

07 20.00 u. Vergadering Bestuur Stg. Jongerenkerk Venlo

10 10.00 u. JK-zondagviering

13 13.30 u. bijeenkomst communicanten (tot 15.30 u.)

14 20.00 u. Gezamenlijk overleg Bestuur en Pastoraal Team

17 10.00 u. JK-zondagviering

24 10.00 u. JK-zondagviering

m e i   2 0 1 6

01 10.00 u. JK-zondagviering

02 16.30 u. Overleg Pastoraal Team

02 19.30 u. Bijeenkomst ouders communicanten (tot 21.00 u.)

05 10.00 u. JK-viering Hemelvaartsdag

08 10.00 u. JK-zondagviering - Moederdag

11 13.30 u. Bijeenkomst communicanten (tot 15.30 u.)

11 19.15 u. Taizé-Gebedsdienst

13 13.30 u. Versieren Jongerenkerk voor 1e communieviering

15 10.00 u. JK-zondagviering - Pinksteren

16 10.00 u. Eerste Communieviering

19 20.00 u. Vergadering Bestuur Stg. Jongerenkerk Venlo

22 10.00 u. JK-zondagviering

29 10.00 u. JK-zondagviering



-2-

vieringen april - mei 2016

Zondag 3 april 2016, 10.00 uur

Eucharistieviering

Voorg.: Deken Spee

Assist.: Dries Verhoeckx

Lector: Marjo Bongers

Muziek: JK-koor

Zondag 10 april 2016, 10.00 uur

Viering van breken en delen

Voorg.: Piet Linders

Assist.: Henk Pijnenburg

Lector: Leo Lambrechts

Muziek: JK-koor

Woensdag 13 april 2016, 19.15 uur

Taizégebed

Voorg.: Taizégroep

Muziek: Taizéliederen samenzang

Aansluitend: koffie en thee

Zondag 17 april 2016, 10.00 uur

Viering van breken en delen

Voorg.: Hub van den Bosch

Assist.: Nicole Scheepers

Lector: Max Görtjes

Muziek: Close Harmony Group Briskly

Zondag 24 april 2016, 10.00 uur

Viering van breken en delen

Voorg.: Truus van der Heijden

Assist.: Henneke Roox

Lector: Gonnie Geurts

Muziek: Vocalgroup 'In Between'

Zondag 1 mei 2016, 10.00 uur

Eucharistieviering

Voorg.: Piet Giesen

Assist.: Peter Verhoeckx

Lector: Dries Verhoeckx

Muziek: JK-koor

Hemelvaartsdag 5 mei 2016, 10.00 uur

viering van breken en delen

Voorg.: Hub van den Bosch

Assist.: Leo Verbeek

Lector: Marjo Bongers

Muziek: Hans Cuppen - harp

Zondag 8 mei 2016, 10.00 uur

viering van breken en delen 

Moederdag

Voorg.: Hub van den Bosch

Assist.: Leo Lambrechts

Lector: Marije Vola

Muziek: JK-koor

Woensdag 11 mei 2016, 19.15 uur

Taizégebed

Voorg.: leden Taizégroep

Muziek: Taizé-liederen

Aansluitend: koffie/thee

Zondag 15 mei 2016, 10.00 uur

Eucharistieviering

Pinksteren

Voorg.: Piet Giesen, Piet Linders en

Truus van der Heijden

Assist.: Henk Pijnenburg

Lector: Nicole Scheepers

Muziek: Louise v.d. Brand - trompet
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Maandag 16 mei 2016, 10.00 uur

tweede Pinksterdag

Eerste Communieviering

Voorg.: Piet Giesen, Truus v.d. Heijden

en Hub v.d. Bosch

Assist.: communicanten 2016

Muziek: communicanten en ouders/fa-

milie

Zondag 22 mei 2016, 10.00 uur

Spiritualiteitviering

Voorg.: leden Spiritualiteitgroep

Muziek: nog niet bekend

Zondag 29 mei 2016, 10.00 uur

viering van breken en delen

verjaardagen in april 

6 Harry van Heijst Penningmeester bestuur JK Venlo

10 Coby v.d. Wouw

12 Daphne Tip coördinator Aandachtscentrum

15 Laura Igiogbor communicant 2013

21 Luca Geerlings communicant 2016

22 Marian Linssen JK Big Band - sax-groep

23 Truus v.d. Heijden Pastoraal Team 

25 Cor Weekers

25 Keanu Smit communicant 2013

27 Lo Moonen Praaggroep

28 Carien Lalieu Jongerenpastor Groenewold

van harte proficiat !

TER INSPIRATIE

Verlies kan een vreselijke ervaring zijn,

maar ook een ware kans om te ontdekken dat je datgene

wat je dacht nodig te hebben om je compleet te voelen,

nooit werkelijk nodig had. - Jeff Foster

Als je het idee dat je werkelijk iets weet laat varen,

kun je de rest van je leven in verwondering zijn.  - Erik van Zuydam

(uit 'De Ontdekking van het Nu' - uitg. Ankh Hermes)
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aandacht voor elkaar 

Beste mensen,

Aandacht hebben voor elkaar is een opdracht die we als mensen allemaal hebben.

Soms is iemand die je kent uit de Jongerenkerk ziek, ligt in het ziekenhuis, heeft

misschien wel iets te vieren.

Het is jammer als we daar aan voorbij gaan zonder daar aandacht voor hebben.

In de Jongerenkerk hebben we  'het Boek van de Gemeenschap' dat we wekelijks

gebruiken in onze vieringen. Juist dat is bedoeld om zaken die er spelen bij

mensen met elkaar te delen en aan elkaar mede te delen opdat we er aandacht

aan kunnen besteden.

Mocht je na een viering met iemand praten bij de koffie en iets te horen krijgen

waarvan je denkt: 'Het zou goed zijn dat daar aandacht aan besteed wordt," de

privacy daarbij niet uit het oog verliezend, want het kan zijn dat mensen je iets in

vertrouwen vertellen, dan kun je het altijd even mailen naar:

jongerenkerkvenlo@hetnet.nl of mij even bellen: 06-10729578, of doorgeven aan

iemand anders waarvan jij denkt het is goed als die of die het weet!

Nogmaals aandacht voor elkaar is ieders verantwoordelijkheid!

Hub

Koffieconcert 

Op zondag 3 april a.s. geeft Koninklijk Philharmonisch Gezelschap Venlo o.l.v. John

Bartels samen met Harmonie St. Antonius uit Lomm, o.l.v. Christiaan Janssen, een

concert. 

Aanvang: 11.30 uur 

Plaats: Jongerenkerk te Venlo

Entree: gratis 

U bent van harte welkom !
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brief Comité Vrijheidsvuur 

Venlo,  15  maart 2016

Geachte heer/mevrouw,

In aansluiting op de activiteiten van het Nationaal Comité 4 en 5mei heeft ons

Comité "Vrijheidsvuur Venlo" de afgelopen 5 jaar op 5 mei een estafette en cere-

monie georganiseerd in samenwerking met de Venlose scholen voor voortgezet

onderwijs en instellingen en bedrijven.

Behalve het ophalen van het Bevrijdingsvuur in Wageningen en aansluitend een

ontvangstceremonie werd ook het vuur van de Wereldvredesvlam uit het Juliana-

park erbij betrokken. 

Het gaat ons nadrukkelijk niet om een grootschalig evenement of vermaak met

vele podia. Wij willen primair bereiken dat onze inwoners, jong en oud, maar ook

bedrijven en instellingen jaarlijks stilstaan bij het belang van vrijheid (en onvrij-

heid) voor mens, mensheid en voor de "samenleving". Het gaat om een bewust-

wordingsproces.

Ook op 5 mei 2016 zouden we weer willen stilstaan bij het thema vrijheid. 

Het gaat ons dit jaar niet lukken om deze activiteit te organiseren. Wij zoeken

bovendien een gezonde financiële basis en continuïteit in bestuurlijke zin.
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Wat dat voor 2017 e.v. jaren betekent, kunnen wij niet helemaal overzien. 

Wij hopen echter dat het niet doorgaan in 2016 de bevolking en verantwoordelijke

bestuurders aan het denken zet. En dat er meer draagvlak in ruime zin gaat groei-

en voor de betekenis en organisatie van 5 mei, ook in Venlo. 

We hopen dat het thema 'vrijheid' alsnog in 2017 de aandacht gaat krijgen die het

dringend nodig heeft. Daarvoor is er echter wel meer steun nodig. 

We danken alle sponsoren, scholen, organisaties en verenigingen die mede door

hun ondersteuning en bijdrage op praktische en financiële wijze de afgelopen

jaren het mogelijk gemaakt hebben dat wij onze activiteiten konden organiseren

voor de Venlose bevolking. 

Als in 2017 de mogelijkheid er weer is om iets te organiseren, hopen we weer een

beroep op u  te mogen doen. Uw reacties in de vorm van suggesties en ondersteu-

ning zijn zeer welkom.

Hopende u voldoende geïnformeerd te hebben, groeten wij met een

vrijheidsgroet,

Het comité Vrijheidsvuur Venlo 5 mei

TER INSPIRATIE

Door onze pogingen onszelf te beschermen tegen pijn,

tegen angst, tegen ongemak, tegen mislukking,

tegen de delen van het leven waarvan we zijn gaan geloven

dat ze slecht, negatief, duister of gevaarlijk zijn,

zijn we gestopt om werkelijk te leven. Jeff Foster

 

Dat, waar je voor wegrent, 

bestaat niet werkelijk. 

Dat, waar je naar zoekt, 

was altijd al aanwezig. Erik van Zuydam
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UITVAARTCENTRUM
VENLO - BLERICK

zekerheid voor een waardig afscheid

    

Een stijlvolle en zorgvuldige
begeleiding.

Stemmige opbaar- en
ontvangstruimten.

    Werkzaam voor alle verzekeringen.

 Ubroekweg 15  Blerick    
tel. 077 - 3874141 

(dag en nacht)

samen ontbijten

Beste allemaal,

De nieuwe datum voor het gezamenlijk ontbijt is:  

zaterdag 16 april  2016 om 10.00 uur bij het Ruitercafé Leurs.

Iedereen is welkom, echtparen of alleenstaanden, uiteraard ook

mensen van buiten de Jongerenkerk.

In verband met de enorme belangstelling is het wenselijk je van te voren aan te

melden bij Marjo Bongers:  Tel: 06-41880818 ; e-mail: marjobongers@ziggo.nl 

Het ontbijt bestaat uit 2 pistolets, divers beleg, gekookt eitje, bekertje vruchten-

yoghurt en onbeperkt koffie en thee. De totale kosten bedragen  4,95 

Ik zie jullie graag tegemoet! Hartelijke groet, Marjo Bongers

Van Laerstraat 27, Blerick   tel. 077 - 3821464
St. Annastraat 59, 5932 BV Tegelen tel. 077 - 3735699

Van Hoogstraten Fietsplus

Alles op het gebied van rijwielen
Gazelle, Batavus, Koga Miyata, Giant, Sparta
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Ik speelde met de

gedachte om

terug te komen,

maar ik zag hoe groot

onder mijn volgelingen

de haat was jegens

bruingekleurde,

niet-engels-sprekende

vluchtelingen uit het

Midden-Oosten.

Ze zullen me opnieuw

kruisigen, vreesde ik.

Daarom ben ik weer

van gedachte

veranderd.
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praktische informatie

Pastorale coördinatie

Hub van den Bosch

Begijnengang 17, 5911 JL Venlo

06-10729578

Hub van den Bosch is normaliter op

maandagmorgen en vrijdagmorgen van-

af 09.30 uur aanwezig op het

secretariaat van de Jongerenkerk.

Mocht u Hub daar niet kunnen bereiken

of voor dringende zaken op andere

dagen nodig hebben dan is hij

bereikbaar via telefoonnummer

06-10729578 

of per e-mail boschhgm@home.nl

Secretariaat Jongerenkerk

Begijnengang 17, 5911 JL Venlo

e-mail:

jongerenkerkvenlo@hetnet.nl

Diaconiefonds

Diaconiefonds Jongerenkerk Venlo

Info: Lilo Stark

voor projecten ver van huis en heel

dichtbij

NL46ASNB0871015617

o.v.v. renteloze lening of gift.

Stichting Jongerenkerk Venlo

NL12ABNA0414143299

JK website

web site JK: www.jkvenlo.nl

webmaster: Max Görtjes

Wel-en-Wee-Groep

Aandacht voor elkaar; voor de leuke

maar uitdrukkelijk ook de minder leuke

dingen van het leven...

informatie aan: 

Ton Jacobs tel. 077 - 3870794

of: Corry Flüggen, 077 - 3510752

JK - Jouw Kerk - inleveren kopij

De volgende JK-Jouw Kerk verschijnt op

24 april 2016.

Kopij voor dat nummer kan tot en met

15 april aangeleverd worden (via e-mail

of schriftelijk) op het Secretariaat van

de Jongerenkerk (zie hiernaast).

Is er iets dat u raakt of dat u onder de

aandacht wilt brengen? Dan nodigen wij

u van harte uit om gebruik te maken

van deze mogelijkheid. Ook reacties op

artikelen zijn welkom.

gebruik Jongerenkerk

Voor informatie en afspraken inzake het

gebruik van de Jongerenkerk belt u met:

Martin Huizinga; 077-3512165

e-mail: mgm.huizinga@telfort.nl 


