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AGENDA FEBRUARI – MAART 2017 
Februari 

2017 

Viering JK 5 10.00 uur 

 Taizégebed 8 19.00 uur 

 Viering JK 12 10.00 uur 

 Breed overleg 12 11.00/12.0

0 uur 

 Bijeenkomst communicanten 

2017 

15 13.30 / 

15.30 uur 

 Viering JK  19 10.00 uur 

 Pastoraal team 20 16.30 – 

18.00 uur 

 Viering JK CARNAVAL met 

Jocus Toekôms 

26 10.00 uur 

Maart 

2017 

ASWOENSDAG 1 19.00 uur 

 1e zondag Vastentijd viering JK 5 10.00 uur 

 Filmavond over Bisschop 

Romero in ‘t Ven 

6 19.30 uur 

 Bestuur en PT  10 19.00-

20.30 uur 

 2e zondag Vastentijd viering JK  12 10.00 uur 

 Pastoraal team 13 16.30 – 

18.00 uur 

 Bijeenkomst communicanten 

2017 

15 13.30 – 

15.30 uur 

 Bestuur JK Venlo 17 19.30 uur 

 Heilige Huisjes Tocht VA 2017 18 13.00 uur 

 3e zondag Veertigdagentijd 

viering JK 

19 10.00 uur 

 San Salvador Ontmoeting 

Martinuskerk Tegelen 

19 10.30 uur 

 Bijeenkomst ouders 

communicanten 2017 

20 20.00 uur 

 VENLOOP 24-26  

 4e zondag Veertigdagentijd 

v.w. DE VENLOOP is er 

GEEN VIERING 

26  
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VIERINGEN FEBRUARI - MAART 2017 
Zondag 5 februari 2017 10.00 uur 
Viering van breken en delen 
Voorganger: Piet Linders 
Assistent: Hannie, Bert en Erna 
Muziek: JK-koor 
 
Woensdag 8 februari 2017 19.15 uur 
Taizégebed door Taizégroep 
Muziek: samenzang Taizéliederen 
 
Zondag 12 februari 2017 10.00 uur 
Viering van breken en delen 
Voorganger: Hub van den Bosch 
Assistent: Nicole Scheepers 
Lector: Rob van den Broek 
Muziek: JK-koor 
 
Zondag 19 februari 2017 10.00 uur 
Eucharistieviering 
Voorganger: Piet Giesen 
Assistent: Leo Verbeek 
Lector: Leo Lambrechts 
Muziek: Jongensband 
 
Zondag 26 februari 2017 10.00 uur 
Viering van breken en delen 
Voorgangers: Peet en Truu 
Assistenten: Jocus Toekôms 
Muziek: Joekskapel Zoeë is ´t Leave 
 
Woensdag 1 maart 2017 19.00 uur 
GEBEDSDIENST ASWOENSDAG 
Voorganger: Hub van den Bosch 
Assistent: Henneke Roox 
Muziek: Louise en Jacqueline 

 
Zondag 5 maart 2017  10.00 uur 
1e zondag Veertigdagentijd 
Eucharistieviering 
Voorganger: deken Spee 
Assistent: Dries Verhoeckx 
Lector: Marjo Bongers 
Muziek: JK-koor 
 
Woensdag 8 februari 2017 19.15 uur 
Taizégebed door Taizégroep 
Muziek: samenzang Taizéliederen 
 
Aansluitend: koffie en thee 
 
Zondag 12 maart 2017  10.00 uur 
2e zondag Veertigdagentijd 
Viering van breken en delen 
Voorganger: Hub van den Bosch 
Assistent: Peter Verhoeckx 
Lector: Nicole Scheepers 
Muziek: JK-koor 
 
Zondag 19 maart 2017 10.00 uur 
3e zondag Veertigdagentijd 
Viering van breken en delen 
Voorganger: Truus van der Heijden 
Assistent: Henneke Roox 
Lector: Gonnie Geurts 
Muziek: familie Bakokimi 
 
Zondag 26 maart 2017 10.00 uur 
4e zondag Veertigdagentijd 

GEEN VIERING 
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VERJAARDAGEN IN FEBRUARI 
2 februari   Gaugi Maes  Spiritualiteitsgroep/liturgieoverleg 
3 februari  Tiny Cornelissen  Geluid 
7 februari  Hay Jacobs  JK Big Band trombone 
9 februari  Francoise Offenberg  
13 februari         Piet Linders  Pastoraal team/’t Groenewold /  

   liturgiewerkgroep/ Praaggroep 
14 februari Marianneke Beurskens 
19 februari Marga Peeters  medewerkster Voorportaal  
20 februari Piet Ruys 
20 februari Wim Huys   JK Big Band trombone   
23 februari Marc Seelen  JK Big Band reservelijst trompet 
24 februari Jan Gadiot   Praaggroep 
26 februari Fabio Larosa  Communicant 2017 

 
VAN HARTE PROFICIAT 

 

VASTELAOVEND IN DE JôNGEREKERK 
Zondag 26 februari 2017 

Carnavalsgezelschap Jocus Toekôms in de Jongerenkerk Venlo 
 
Op zondag 26 februari zal in de carnavalsviering in de Jongerenkerk Venlo het 
carnavalsgezelschap van Jocus Toekôms met in haar midden het prinselijk trio 
haar opwachting maken. 
Ook zal dan weer de huiskapel ‘Zoeë is ’t Leave’ aanwezig zijn om met haar 
muzikale klanken deze viering kleur en luister bij te zetten. 
De voorgangers in deze dienst van breken en delen zijn Peet(Petra Verhoeckx)  
en  Truu (Truus van der Heijden). 
Alle grote en kleine Jocussen en Jocuszinnen  willen we voor deze dienst van 
harte uitnodigen. 
De dienst begint zoals gewoonlijk om 10 uur. 

 
 
 
 



Carnaval 
Carnaval het groot festijn 
waar vele mensen gelukkig zijn 
Dagen feesten, zwaaien zwieren 
moppen tappen, lachen gieren 
 
Carnaval o wat een feest 
drie dagen zonder geest 
De meesten verstoppen in dit land 
hun narigheden en verstand 
 
Er bestaat geen arm of rijk 
voor een paar dagen is iedereen 
gelijk 
Het maakt niet uit wie je bent 
je wordt door iedereen gekend 
 
De prins zwaait dan de scepter 
met z’n gevolg heel gewoon 
Hij verblijft onder zijn mensen 
dat is met carnaval zo schoon 
 
Maar dan na drie dolle dagen 
kijkt Victor niet naar Jan 
Dan is er het verschil weer 
tussen rijk en de gewone man 
 
uit:  
http://www.gedichtenstad.nl/cultuur
-gedichten/carnaval 
 
 
 
 
 
 
 

Carnavalsgedicht: Carnaval 
er is geen aangenamer val 
dan een carnaval 
je valt namelijk naar boven 
het is een val in de blijheid 
 
het duffe snoer 
dat je bindt 
aan het monotone 
springt kapot 
 
je vat een pint 
je vat er twee, drie, vier 
je vat een vat 
en de sleur heeft geen vat meer op je 
 
het spettert muziek 
in de smalle straten 
het regent zoenen 
in het warme café 
 
je danst, je doet, je dartelt als een 
kind 
je bent zigeuner of prins 
potkachel of schemerlamp 
en je bent... jezelf 
 
je ontdekt de zin van de onzin 
en als je niet oppast 
heb je zodra de vasten begint 
vaste verkering 
 
ik heb na dit carnaval 
zo’n bierlucht in mijn jekker 
die snuif ik telkens op 
en denk: wat was dát lekker!
 (Toon Hermans) 
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ZONDAG 12 FEBRUARI 2017 
BREED OVERLEG 

Op zondag 12 februari is aansluitend aan de dienst  in het Voorportaal in de 
Jongerenkerk een BREED OVERLEG. We beginnen om uiterlijk 11.00 uur. 
 
Bij agendapunt 4 willen we nadrukkelijk verder borduren en ingaan op de 
opmerkingen en suggesties die gedaan zijn in het Breed Overleg van 9 oktober 
2016. Natuurlijk hebben we niet stilgezeten met nadenken over:  
hoe de JK toekomstbestendig te maken! 
 
We nodigen ieder dan ook van harte uit deze morgen vrij te houden om mee te 
praten! 
 
Mocht je vragen, onderwerpen of suggesties hebben die volgens jou aandacht 
verdienen tijdens het Breed Overleg dan kun je die de komende week 
aanleveren 
 door ze op te sturen naar:  
Secretatriaat_bestuur@jkvenlo.nl Of jongerenkerkvenlo@hetnet.nl 
Je kunt ook jouw vragen e.d. schriftelijk afgeven na de viering aan één van de 
bestuursleden of de pastor of inbrengen tijdens het Breed Overleg zelf. 
 
 
De agenda: 
1: opening door de voorzitter 
2: mededelingen vanuit het bestuur 
3: financiële zaken 
4: toekomst Jongerenkerk Venlo n.a.v. Breed Overleg 9 oktober 2016 en hoe 

verder? 
5: in gesprek met de gemeenschap 
6: 12.00 uur: afsluiting door de voorzitter 
 
Voorzitter: Gerrie Gijsen 
 
Pastor:  Hub van den Bosch 
 

 

mailto:Secretatriaat_bestuur@jkvenlo.nl
mailto:jongerenkerkvenlo@hetnet.nl


8 
 

GEDACHTE: WENDING (Spiritualiteitsviering zondag 15 januari 2017) 

De zoveelste keer dat staatshoofden 
zich buigen over  
heikele situaties. 
Irak 
Syrië 
Israël 
Palestina 
Afghanistan 
Pakistan 
Jemen 
Soedan 
Burundi 
zomaar een rijtje 
uit de actualiteit 
waar wordt geschoten 
gevochten  
strijd gevoerd om  
vrijheid te bevechten. 
dagelijks sneuvelen 
tal van onschuldigen 
raken velen gewond, verminkt. 
Waar gruweldaden 
als verkrachting worden gepleegd 
hebben kinderen geen 
toekomst 
generaties lijden pijn. 
 
Macht blijft in met  
bloed vervuilde handen 
dat door geen onschuld weg te 
wassen is. 
De roep om vrede 
(prijkt hoog op de agenda) 
valt weg in de kosmos. 
Zijn tong verstuikt 
de mens lijkt onbereikbaar  

zijn ziel dwaalt door de eeuwigheid 
zijn hart huilt 
de geest verkrampt. 
Het meubilair waar de staatshoofden 
bij aanschuiven 
vermolmd onder hun onmacht 
asielcentra zijn 
conserveringsplaatsen 
waar vluchtelingen kunnen werken  
aan hun houdbaarheid. 
Aardbewoners 
waar dan ook 
wees moedig 
sta op 
spreek luid en krachtig 
het woord vrede en vrijheid uit 
sluit de rijen 
maak een universeel gebaar 
smeed” wapens” die voortaan 
zwijgen 
sluit voorgoed de munitie- en 
wapenarsenalen 
componeer verbindingsklanken 
stop het geweld 
timmer een gloednieuwe tafel 
nodig elkaar uit 
neem plaats 
kijk elkaar aan 
en spreek het onvoorwaardelijk 
vertrouwen 
uit dat het vanaf nu echt anders 
moet 
geen jaarlijks hypocriet herdenken 
meer 
met allerlei ceremonie 



9 
 

met de aanwezigheid van 
staatshoofden en 
hoogwaardigheidsbekleders 
Open alle grenzen 
giet water over elkaars hoofd 
was het  “vuil verleden” weg 
laat: 
het recht 
gelden waarin de dialoog 
ons op het pad van de vrede houdt 

laat  racisme  nooit meer het  
“innerlijk pad” vervuilen, 
buig gemeenschappelijk naar 
de wending. 
 
Gé Smeets  
 
 
 

 

TER INSPIRATIE 
Werken aan “jezelf” komt meestal neer 
op sleutelen aan datgene,  wat je niet werkelijk bent.  Erik van Zuydam 
  
Ogen die zonder verlangen kijken, 
zijn open om te zien wat is.   Mooji 
 
Hoe lang je spirituele zoektocht ook duurt,  
waar hij je ook naartoe mag leiden, 
hij zal je uiteindelijk terugbrengen  
naar het Hier en Nu.    Erik van Zuydam 
 
We zijn verzot op onze problemen. 
Waarom zouden we ze anders  
zoveel aandacht geven?  Erik van Zuydam (uit 'De Ontdekking van 

het Nu') 
 

PRACTISE WHAT YOU PREACH  <DOE WAT JE ZEGT> 
In de Jongerenkerk wordt het evangelieverhaal op vele manieren verteld. Hierin 
staat hoe wij als kerk beter kunnen omgaan met onze medemens en onze 
aarde. Het is ook onze taak dit in praktijk te proberen te realiseren. Denk hierbij 
ook aan de belangstelling van de paus voor het klimaat en de aarde, wat hij 
duidelijk maakt in zijn eerste encycliek Laudato Si in juni 2016. In het Engels 
mooi gezegd: ‘practise what you preach’. Op het gebied van hulp aan 
minderbedeelden zijn er al een aantal terreinen waarin de JK actief is. Maar er is 
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meer. Hoe gaan we om met producten die we nodig hebben? Willen we altijd 
de laagste prijs? Of willen we een eerlijke prijs voor die producten geven? 
 
De grote kwestie: Is het kapitalisme zaligmakend? 
In onze kapitalistische wereld draait het aan de ene kant erom steeds 
goedkoper te produceren, met het oog op meer winstrealisatie. Dit leidt tot 
enerzijds alsmaar goedkopere producten. Zo bracht een kippenei 80 jaar terug 
net zoveel op als nu! Alleen door het maximaliseren van productie valt er geld 
te verdienen en hier profiteren bijvoorbeeld de multinationals en supermarkten 
van. Anderzijds kent dit systeem ook verliezers: de kleine boer, de marktman, 
de mensenrechten en niet te vergeten het milieu. Dit systeem speelt hier in de 
westelijke landen maar ook zeer zeker in 3de  wereldlanden. Het kapitalisme 
houdt in de westerse landen niet op. Het kapitalisme heeft GEEN grenzen. Het 
kapitalisme wordt steeds inventiever. 
 
Verandering begint bij jezelf, bij onszelf 
Willen we de wereld veranderen, begin dan bij jezelf en je gemeenschap. Wat 
kan dat voor ons als Jongerenkerk betekenen? Wat willen wij dat dat gaat 
betekenen? We kunnen daarbij bijvoorbeeld denken aan het gebruik van 
eerlijk geproduceerde koffie en thee. De producenten krijgen een eerlijke prijs 
voor hun product en we waarderen de boer voor wat hij doet. 
Willen wij een eerlijke prijs betalen voor de producten die wij dagelijks 
gebruiken om daarmee ook de producenten te waarderen voor hun arbeid en 
talent? We kunnen ook zeggen dat wij als individu maar ook als gemeenschap 
op dit gebied een voorbeeldfunctie en een verantwoordelijkheid hebben. Als 
consumenten hebben wij ook geprofiteerd van en hebben wij belang bij lage 
prijzen en onze welvaart is er belangrijk door toegenomen. Via fair trade 
kunnen we hier wat voor terug betalen. 
Wat vinden jullie hiervan? 
 
Ik wil eindigen met een uitspraak van Franciscus van Assisi over veranderen; 
“Geef mij de kracht om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen. 
Geef mij de moed om te veranderen wat ik kan veranderen. 
Geef mij de wijsheid om tussen beide een onderscheid te maken” 
 
Leo Verbeek 
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ONTBIJT 
 
Beste allemaal, 
 
Er is weer een nieuwe datum gepland voor het gezamenlijk 
ontbijten:  zaterdag 18 februari  2017 om 10.00 uur 
bij het Ruitercafé Leurs. 
Iedereen is welkom, echtparen of alleenstaanden. 
Uiteraard ook mensen van buiten 

de Jongerenkerk zijn van harte welkom. 
 
Indien jullie belangstelling hebben, ben je van harte welkom. 
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 
vruchtenyoghurt en onbeperkt koffie en thee. De totale kosten bedragen € 4,95  
  
Ik zie jullie graag tegemoet!  
Hartelijke groet, 
 
Marjo Bongers 
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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 
vanaf 
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 26 FEBRUARI 2017. 
Kopij voor dat nummer kan tot en 
met 15 FEBRUARI 2017 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 
 
 


