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JONGERENKERK VENLO
  Het verhaal gaat verder ...

elke zondag 10 uur 



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)

agenda okt. - nov. 2017

o k t o b e r   2 0 1 7

01 10.00 u. JK-zondagviering

04 19.00 u. Werkgroep Fairtrade

08 10.00 u. JK-zondagviering

09 16.30 u. Overleg Pastoraal Team (tot 18.00 u.)

10 13.00 u. Werkconferentie Bindkracht (tot 17.00 u.)

15 10.00 u. JK-zondagviering

21 10.00 u. Ontbijten bij Leurs

22 10.00 u. JK-zondagviering - Wereldmissiedag 2017

23 19.00 u. Gezamenlijk overleg JK Bestuur en Pastoraal Team

26 19.30 u. Film in kader van Nacht der Zielen 2017

29 10.00 u. JK-zondagviering

n o v e m b e r   2 0 1 7

02 18.00 u. Nacht der Zielen 

05 10.00 u. JK-zondagviering - Allerheiligen/Allerzielen

12 10.00 u. JK-zondagviering

13 16.30 u. Overleg Pastoraal Team (tot 18.00 u.)

19 10.00 u. JK-zondagviering

26 10.00 u. JK-zondagviering - Christus Koning
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vieringen okt. - nov. 2017
V. = voorganger;  A. = assistent;  L. = lector;  M. = muziek/zang

Zondag 1 oktober 2017, 10.00 uur

viering van breken en delen

V. Piet Linders

A. Hannie en Bert Kort, Erna Schreurs

M. JK Koor

Zondag 8 oktober 2017, 14.00 uur

eucharistieviering

V. deken Spee

A. Dries Verhoeckx

L. Leo Lambrechts

M. JK Koor

Woensdag 11 oktober 2017, 19.15 uur

Taizégebed

V. Taizégroep

M. Taizéliederen (samenzang)

aansluitend koffie/thee

Zondag 15 oktober 2017, 10.00 uur

spiritualiteitsviering

V. Spiritualiteitsgroep

M. nog niet bekend

Zondag 22 oktober 2017, 10.00 uur

eucharistieviering

V. Piet Giesen

A. Leo Lambrechts

L. Magriet Meerts - Kwarten

M. Sing Along Singers

Zondag 29 oktober 2017, 10.00 uur

viering van breken en delen

V. Truus van der Heijden

A. Gonnie Geurts

L. Henneke Roox

M. Triple Quartet

Zondag 5 november 2017, 10.00 uur

Allerzielen-Allerheiligen

Viering van Breken en Delen

V. Hub van den Bosch

A.  Peter Verhoeckx

L. Henneke Roox

M. Koninklijke Muziekvereniging

Fanfare Venlo

Woensdag 8 november 2017, 19.15 uur

Taizégebed

V. Taizégroep

M. Taizéliederen (samenzang)

aansluitend koffie/thee

Zondag 12 november 2017,  10.00 uur

Viering van Breken en Delen

V. Piet Linders

A. Hannie, Erna en Bert

M. JK Koor

Zondag 19 november 2017, 10.00 uur

Eucharistieviering

V. Piet Giesen

A. Dries Verhoeckx

L. Henneke Roox

M. Marianneke Beurskens (piano)

Zondag 26 november 2017, 10.00 uur

Christus Koning

Viering van breken en delen

V. Truus van der Heijden

A. Henneke Roox

M. Ingrid Reinhoud (harp)
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verjaardagen in oktober 

03 okt. Therezi Ezendam JK Koor

09 okt. Louise van den Brandt muzikant

11 okt. Wiel Janssen organisatie rooster / geluid / Triple Quartet

31 okt. Wim Stark

familieberichten 

OVERLEDEN:

Marianne Schonewille, 68 jaar oud, overleden op donderdag 13 juli 2017. 

Jan Schellekens, 80 jaar oud, overleden op donderdag 17 augustus 2017. 

Zijn afscheidsdienst vond plaats in de Jongerenkerk Venlo op zaterdag 26 augustus

2017.

Ton Jacobs-Verver, 81 jaar oud, overleden op 1 september 2017. 

Haar afscheidsdienst vond plaats in de Jongerenkerk Venlo op vrijdag 8 september

2017.
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MISSIO Wereldmissiemaand 2017: BURKINA FASO

Het land van de oprechte mensen: Burkina Faso

Op 22 oktober is het Missiezondag. Dit jaar richten wij onze blik speciaal op Afrika

en in het bijzonder op Burkina Faso. Het voormalige Opper-Volta veranderde in

1984 zijn naam in Burkina Faso tijdens het bewind van president Sankara. De naam

van het land en zijn inwoners is samengesteld uit de talen van de drie grootste

bevolkingsgroepen.

‘Burkina' is Moré

voor ‘oprechte

mensen' en ‘Faso' is

Dioula voor ‘land'.

De inwoners van

Burkina Faso heten

Burkinabé. De ‘bé'

komt uit het Fulfulde

en wordt gebruikt in

woorden die iets

zeggen over iemands

afstamming.  

Een oprecht hart

wordt altijd

beantwoord.

 

Burkina Faso is een van de armste landen ter wereld. Een groot deel van de bevol-

king leeft van de landbouw. Met name de regio’s die in de Sahelzone liggen, wor-

den hard getroffen door klimaatveranderingen en droogteperiodes.

Bij gebrek aan andere inkomstenbronnen wagen velen hun geluk in de illegale

goudmijnbouw. Vooral meisjes en vrouwen hebben het zwaar: gedwongen

huwelijken; beschuldigingen van hekserij.
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De katholieke Kerk blijft niet aan de zijlijn staan. Ze schept kansen door scholing

aan te bieden, bescherming en opvang en helpt vrouwen zelf de verantwoordelijk-

heid voor hun eigen leven op te pakken.

Gedwongen huwelijk

De helft van de meisjes in Burkina Faso wordt voor haar 18e uitgehuwelijkt. Vaak

krijgen ze kort daarna hun eerste kind. Een zwangerschap op zeer jonge leeftijd

betekent een groot risico voor moeder en kind. Ook de mogelijkheid om naar

school te gaan, eindigt met de zwangerschap. Steeds vaker verzetten meisjes zich

tegen dit lot. Ze vluchten en vinden bescherming en onderdak bij congregaties van

zusters of in gezinnen van catechisten, die vaak zelf maar net genoeg hebben voor

het levensonderhoud. Om voor deze meisjes te kunnen zorgen en om hen betere

toekomstperspectieven te bieden, is financiële ondersteuning nodig.

Hekserij

In het opvangcentrum Delwendé in Ouagadougou wonen 245 vrouwen die uit hun

dorpsgemeenschap zijn verstoten omdat ze heks zouden zijn. Het geloof in hekserij

is in Burkina Faso wijdverbreid. Een als onnatuurlijk beschouwde dood, zoals de

dood van een kind, kan al snel aanleiding zijn tot een heksenjacht. De slachtoffers

zijn meestal oudere vrouwen, vaak weduwen. 

“Het zijn traumatische gebeurtenissen. Om te voorkomen dat ze vermoord wor-

den, moeten ze vluchten. Ze laten alles achter: hun kinderen, familieleden, hun

hele leven”, vertelt zuster Hortencia Sizalande, die het centrum Delwendé leidt.

Om in hun levensonderhoud te voorzien verbouwen de vrouwen groenten, spin-

nen ze katoen en produceren zeep. Langzamerhand is er een gemeenschap ont-

staan.

Goudmijnen

Bij gebrek aan toekomstperspectieven beproeven duizenden mensen hun geluk in

de illegale goudmijnbouw. Ook kinderen en jongeren. Ze hopen op die ene grote

vondst en stoppen met school. Het is zwaar en gevaarlijk werk. Jonge mannen

graven tunnels in de aarde, sommige wel 100 meter diep, waaruit ze zakken met

keien naar het daglicht slepen.

Vrouwen en kinderen kloppen de stenen klein zodat het waardevolle metaal uit-

gewassen kan worden met kwikzilver en cyaankali. Twee priesters, Charlemagne

Sawadogo en Marcellin Ouédraogo die het kinder- en jongerenpastoraat in het

bisdom Ouahigouya leiden, bekommeren zich om de kinderen en de jongeren en

proberen hen te motiveren weer naar school te gaan.
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Het land van

de oprechte mensen

U KUNT HELPEN DOOR:

In de oktobermaand uw gift te doen in de collectebus achter in de Jongerenkerk

gedurende alle zondagen 

of stort uw bijdrage op 

NL65INGB 0000 0015 66, t.n.v. MISSIO Wereldmissiemaand, te Den Haag.

TER INSPIRATIE BIJ WERELDMISSIEMAAND 2017

"Eén enkele  arm kan geen baobab  omhelzen"

Dit is een spreekwoord uit Burkina Faso.  De baobab is een beroemde boom in

Afrika. Hij heeft een hele dikke

stam en de takken lijken wel

een beetje spookachtig.  Er zijn

veel verhalen over de baobab.

Hier is er eentje.

 

Het is geen toeval dat de boom

er zo bijzonder uitziet: de

baobab wilde mooier zijn dan

alle andere bomen. En daarom

vroeg hij aan de goden om een

reusachtige stam. De goden

vervulden deze wens. De boom wilde ook meer ruimte hebben om te kunnen

groeien, en de goden gaven hem de savanne. Zelfs toen hij bedelde om een zachte

schors en sappige vruchten, gaven de goden hem wat hij wilde.

Op zoek naar goud en geluk

Maar toen hij ook nog vroeg om gouden bloemen, toen werd het de goden teveel.

Ze waren zo boos om al die eisen van de baobab, dat ze hem resoluut uit de grond

trokken en hem er ondersteboven weer in zetten. En het ziet er ook eigenlijk wel

een beetje uit alsof de boom met zijn wortels naar boven in de aarde staat.

Onder de baobab komen de mensen bij elkaar, bijvoorbeeld om markt te houden

of om te feesten. In de schaduw van de boom is het dan lekker. En natuurlijk ver-

tellen ze elkaar graag verhalen. In Afrika zijn veel verhalen over dieren. 

Op onze website www.missiokids.nl vind je een verhaal over een schildpad.
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maak armoede bespreekbaar 
Zoals reeds voor de zomer is aangekondigd, staat er een volgende Armoedeconfe-

rentie aan te komen, met als werktitel ‘Armoede, maak het bespreekbaar'. 

U wordt van harte uitgenodigd op

Dinsdag 10 oktober 2017 

Gemeenschapshuis De Bantuin, Pastoor Kierkelsplein 20, Venlo

Programma:

12.30 u. Inloop met koffie en thee

13.00 u. Opening door dagvoorzitter Bep Holla

13.10 u. Korte introductie / ontwikkeling Bindkracht Hub v.d. Bosch/Piet Linders

13.30 u. Lezing door Kristel Driessens 

Zij is werkzaam als docente aan de Hogeschool van Antwerpen en heeft

met verschillende basisgroepen het begrip ‘bindkracht' gemunt. In sept.

2013 was zij te gast bij de eerste armoedeconferentie in Venlo waar de

beweging Bindkracht Venlo feitelijk een aanvang heeft genomen. Haar

blik zal deze keer op de ontwikkeling van armoede focussen, hoe in het

werkveld daarmee wordt omgegaan en hoe je kunt kijken naar

plaatselijke  ontwikkelingen zoals in Venlo

14.15 u. Mogelijkheid tot vragen/verheldering

14.45 u. Pauze

15.15 u. 1e ronde werkwinkels (zie bijlage)

1.  Kinderen en Armoede; o.l.v. Bettine Arink

2. Armoede en Sociaal Isolement: Meedoen; o.l.v. Carien Lalieu 

3. Schulden en Schuldhulpverlening; o.l.v. Jolijn van Beckhoven

4. Laaggeletterdheid en armoede, een dubbel taboe; o.l.v. Frauke

Brouwer

5. Statushouders; zorgen van, zorgen om; o.l.v. Talal Alhalabi en Erik

Manders
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15.40 u. 2e ronde werkwinkels

16.30 u. Samenvatting werkwinkels / Kristel Driessens

17.15 u. Sluiting / informeel treffen.

U bent van harte welkom op 10 oktober a.s. Graag aanmelden via email:

info@stichtinggroenewold.nl (naam en evt. organisatie vermelden). 

Wilt u tevens uw eerste en tweede keuze voor de werkwinkels kenbaar maken! 

Deadline voor aanmelding is 27 september.

Met vriendelijke groet, Stuurgroep Bindkracht.

p/a Begijnengang 17

5911 JL Venlo / 077-3546689 / best bereikbaar op: di-vr  9.00 – 13.30 uur email:

info@stichtinggroenewold.nl

www.bindkrachtvenlo.nl

VIJF WERKWINKELS 10 OKTOBER 2017

1. Kind en Armoede / Bettine Arink

De werkwinkel Kind en armoede is een inspiratiesessie met initiatieven die je

zelf kan nemen en die anderen nemen om armoede te voorkomen en aan te

pakken.

2. Armoede en Sociaal Isolement: Meedoen / Carien Lalieu

Direct rijst de vraag waaraan, waarom of  waartoe meedoen? 

Het begint met een  verbinding aan te willen gaan met een buurt of wijk. 

Hoe kunnen krachten  gebundeld en versterkt worden?

3. Schulden en  Schuldhulpverlening / Jolijn van Beckhoven

Gericht op samenwerken in de keten of op weg naar meer samenwerking die

leidt  tot betere hulpverlening.

4. Laaggeletterdheid en armoede, een dubbel taboe / Frauke Brouwer 

Des te meer problemen, des te meer instanties, formulieren en brieven.  

Hoe slaat een laaggeletterde zich hier doorheen? 

5. Statushouders; zorgen van, zorgen om / Talal Alhalabi, Erik Manders 

Bureaucratie bij de uitvoeringsinstantie is voor statushouders moeilijk te

begrijpen. Dit leidt tot wederzijdse problemen. 

Hoe werken we aan gezamenlijke oplossingen?

NB

Wilt u een eerste en tweede keuze opgeven!
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nacht der zielen 2017 

thema:

als bladeren aan een boom

filmavond donderdag 26 oktober 2017

aanvang: 19. 30 uur

plaats: Jongerenkerk Venlo

entree: vrije gift

film: THE BUCKET LIST

In het kader van de Nacht der Zielen 2017 wordt

op donderdag 26 oktober in de Jongerenkerk Venlo de film ‘the Bucket list'

gedraaid.

The Bucket list gaat over:

Miljonair Edward Cole (Jack

Nicholson) en arbeider Carter

Chambers (Morgan Freeman)

ontmoeten elkaar op een speciale

kanker-afdeling in een ziekenhuis.

Beide mannen zijn terminaal ziek en

hebben niet lang meer te gaan. Toch

hebben ze beiden nog genoeg dingen

die ze willen gaan doen. Op een dag

besluit het oude tweetal om uit het

ziekenhuis te ontsnappen om de

lijstjes met dingen die ze ooit nog

hadden willen doen te gaan

uitvoeren.

Deze film begint om 19.30 uur in de

Jongerenkerk. 

Na afloop is er gelegenheid om met

elkaar de film na te bespreken onder

het genot van een kop koffie of thee.
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wel-en-wee-groep JK Venlo 

De Wel-en-Wee-Groep van de Jongerenkerk Venlo behoeft nodig uitbreiding. Met

het overlijden van Ton Jacobs, sinds jaar en dag betrokken bij deze groep, is er

behoefte aan aanvulling. De bedoeling is om samen met Cory Flüggen invulling te

geven aan de taak ‘aandacht voor mensen binnen de gemeenschap bij mooie en

ook bij trieste en droeve gebeurtenissen'. 

Wat doet de Wel-en-Wee-groep?
De Wel-en-Wee-Groep zorgt voor een moment van aandacht bij mooie en blijde

gebeurtenissen of bij een droeve en trieste gebeurtenis van mensen uit onze ge-

meenschap. Dit doet zij door het sturen van een kaartje, een telefoontje of een

huis- of ziekenhuisbezoek.

Bij het sturen van een kaartje zorgt men er dan voor dat die kaart op zondagmor-

gen in de Jongerenkerk klaar ligt en dat deze getekend wordt door de aanwezigen.

Wanneer iemand ziek is of in het ziekenhuis ligt, brengt men een bezoekje, als de

betrokkene daar tenminste behoefte aan heeft, of laat men thuis of in het zieken-

huis een attentie bezorgen.

Wilt u meer weten:

Vraag dan Cory Flüggen om meer informatie.

c.fluggen@gmail.com

077-3510752

ZONDAG 27 AUGUSTUS 2017

MIVA-collecte 2017:

Brommers voor Burkina Faso

De opbrengst van de MIVA-actie op zondag 27 augustus bedroeg € 51,50 

Bedankt voor uw giften.
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Fairtrade koffie in JK Venlo

Op het laatste Breed Overleg heeft Martin aangegeven dat hij best Fairtrade koffie

wil kopen met het keurmerk van  Max Havelaar. Daartoe zijn de stickers op de

busjes aangepast. De laatste weken is de opbrengst van de busjes  geweest zoals

te zien is in de bovenstaande grafiek.

We zullen middels een grafiek in iedere JK Jouw kerk aangeven hoe die

ontwikkeling zich voortzet in de komende  maanden.

TER INSPIRATIE
Stop eens met het zoeken naar bevestiging

en waardering bij andere mensen.

Stop eens met het krampachtige streven

naar zekerheid, veiligheid en vervulling

in de wereld buiten je.

Al wat je daar zult vinden is niet meer

dan een schrale troostprijs, vergeleken met

de compleetheid die inherent al in je aanwezig is. Erik van Zuydam
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samen ontbijten

Beste allemaal,

Er is weer een nieuwe datum gepland voor het gezamenlijk

ontbijt:  

zaterdag 21 oktober 2017 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 grote 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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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 secreta-

riaat van de Jongerenkerk.

Mocht u Hub daar niet kunnen bereiken

of voor dringende zaken op andere

dagen nodig hebben dan is hij bereik-

baar 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: 

of: Corry Flüggen, 077 - 3510752

JK - Jouw Kerk - inleveren kopij

De volgende JK-Jouw Kerk verschijnt op

29 oktober 2017.

Kopij voor dat nummer kan tot en met

20 oktober 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 
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