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JONGERENKERK VENLO
 Het verhaal gaat verder ...
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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)

agenda feb. - maart  2018

f e b r u a r i  2 0 1 8

04 10.00 u. JK-zondagviering

11 10.00 u. JK-zondagviering - Carnavalsviering

14 19.00 u. Aswoensdag - gebedsdienst

18 10.00 u. JK-zondagviering

19 19.30 u. filmavond in kader van Vastenaktie 2018 - Michaëlkerk

21 19.00 u. Overleg werkgroep Fairtrade

25 10.00 u. JK-zondagviering

m a a r t   2 0 1 8

04 10.00 u. JK-zondagviering

05 16.30 u. Overleg Pastoraal Team (tot 18.00 u.)

10 13.00 u. Heilige Huisjes Tocht

11 10.00 u. JK-zondagviering

11 11.00 u. Ghana-ontmoeting (tot 13.00 u.)

18 10.00 u. JK-zondagviering

20 19.30 u. Lezing Vastenaktie door Siem Ebus

25 10.00 u. JK-zondagviering - Palmzondag

25 11.30 u. Palmhöltjesoptocht

29 20.00 u. Viering van Witte Donderdag

30 20.00 u. Goede Vrijdag - gebedsdienst

31 20.00 u. Paaswake

1 en 2 april, 10.00 u. Vieringen van resp. 1e en 2e Paasdag
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vieringen feb. - maart 2018
V. = voorganger;  A. = assistent;  L. = lector;  M. = muziek/zang

Zondag 4 februari 2018, 10.00 uur

Viering van breken en delen

V. Piet Linders

A. Hannie en Bert Kort, Erna Schreurs

M. JK-koor

Zondag 11 februari 2018. 10.00 uur

Vastelaovesviering 

breken en delen

V. Truu en Pee

A. Jocus Toekôms

M. Zoeë is ut Laeve

Woensdag 14 februari 2018, 19.00 uur

Gebedsdienst Aswoensdag

V. Hub van den Bosch

M. Taizéliederen

Zondag 18 februari 2018, 10.00 uur

1e zondag Veertigdagentijd

Viering van breken en delen

V. Hub van den Bosch

A. Peter Verhoeckx

L. Max Görtjes

M. Spirit of Love

Zondag 25 februari 2018, 10.00 uur

2e zondag Veertigdagentijd

Viering van breken en delen

V. Truus van der Heijden

A. Henneke Roox

L. Margriet Meerts-Kwarten

M. fam. Bakokimi

Zondag 4 maart 2018, 10.00 uur

3e zondag Veertigdagentijd

Viering van breken en delen

V. Hub van den Bosch

A. Leo Verbeek

L. Peter Verhoeckx

M. JK-koor

Zondag 11 maart 2018, 10.00 uur

4e zondag Veertigdagentijd

Eucharistieviering + Ghana-ontmoeting

V. Deken Spee, Piet Linders en Hub v.

d. Bosch

A. Marlein Vaessen

M. JK-koor + Familie Bakokimi

Aansluitend: Ghana-ontmoeting 

11.00-13.00 uur

Woensdag 14 maart 2018, 19.15 uur

Taizégebed

V. Taizégroep

M. samenzang Taizé-liederen

Aansluitend koffie en thee, 20.00 uur

Zondag 18 maart 2018, 10.00 uur

5e zondag Veertigdagentijd

Eucharistieviering

V. Deken Spee

A. Marjo Bongers

L. Daniëlle Wipkink

M. Piet Hegger
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Zondag 25 maart 2018, 10.00 uur

Palmzondag

Viering van breken en delen

V. Truus v.d. Heijden + Hub v.d. Bosch

A. Kinderen + Henneke + Margriet

M. Louise v.d. Brand en Jacqueline van

Elsbergen

Aansluitend: Palmhöltjesoptocht

Donderdag 29 maart 2018, 20.00 uur

Witte Donderdag - Eucharistieviering

V. Pastoraal Team

L. Max Görtjes

M. JK-koor

Vrijdag 30 maart 2018, 20.00 uur

Goede Vrijdag - Gebedsdienst

V. Hub van den Bosch

A. Leo Verbeek

L. Marlein Vaessen

M. nog niet bekend

Zaterdag 31 maart 2018, 20.00 uur

Paaswake - Eucharistieviering

V. Piet Giesen en Hub v.d. Bosch

A. Henneke Roox

L. Margriet Meerts-Kwarten

M. Ingrid Reinhoud (harp)

verjaardagen in februari 

02 feb. Gaugi Maes Interieurverzorgingsgroep

03 feb. Tiny Cornelissen Geluidsgroep

07 feb. Hay Jacobs JK Big Band (trombone)

09 feb. Françoise Offenberg

13 feb. Piet Linders Pastoraal team/'t

Groenewold/liturgiewerkgroep/ Praaggroep

19 feb. Marga Peeters medewerkster Voorportaal

20 feb. Piet Ruys

20 feb. Wim Huys JK Big Band (trombone)

24 feb. Jan Gadiot Praaggroep

26 feb. Fabio Larosa communicant 2017
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JK Koor - Kerstavond 2017 foto: Karin de Jonge 

kerstperiode 2017/2018 

Op het moment van het verschijnen van de nieuwe JK Jouw Kerk ligt de kerst al

weer een poosje achter ons en kunnen we terugkijken op mooie waardevolle vie-

ringen. We hebben met deze vieringen voor veel bezoekers iets toe kunnen voe-

gen aan het stilstaan bij en het vieren van de geboorte van Jezus, ruim 2000 jaar

geleden. Na alle voorbereidingen voor de diensten, de aankleding van de kerk, de

te spelen of te zingen muziek, zijn we op 20 december begonnen met de kerstvie-

ring voor de dak-en thuislozen, waarbij Hub van de Bosch en Mieke Verkoeijen en

Jeanne Janssen voorgingen. De muziek werd verzorgd door Dhr. Piet Hegger. 

Op 24 december, kerstavond, volgde de familieviering om 18.00 u. Voor gingen

Piet Linders, Truus van der Heijden en Henneke Roox met de kinderen. Deze vie-

ring was goed bezocht, waarbij vooral opviel het grote aantal kinderen dat aanwe-

zig was. Meer dan de helft waren kinderen die actief meededen in het spel en

meezongen en zo werd dit tot een levende familie-kerstviering.
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JK Big Band - kerstavond 2017

Daarna was het om 21.30 u tijd voor het kerstconcert van het JK-koor en de JK Big

Band. Om 22.00u begon de kerstnachtviering, met als voorgangers: de heren Piet

Giesen, Hub van den Bosch, Max Görtjes en Mw. Hannie Kort. We kunnen terugkij-

ken op een mooie viering met waardevolle teksten, afgewisseld door muziek van

de JK Big Band en het JK-koor. Voor het eerst stond Arthur Geurts als dirigent voor

de JK Big Band, maar ook voor het JK-koor stond een nieuwe dirigent, n.l. Dries.

Koor en orkest zongen en speelden de sterren van de hemel. Jammer dat er iets

minder bezoekers deze viering bezochten om zich te laten inspireren door goede

teksten en goede muziek. Desalniettemin was de sfeer warm en goed.

Op 25 december  om 10.00 u was de viering van de 1e Kerstdag.  We werden ont-

haald in een warme en uitnodigende Jongerenkerk. In deze dienst gingen voor de

heren Piet Giesen en Piet Linders, samen met Truus van der Heijden en Marlein

Vaessen. De viering werd opgeluisterd door zang van het Triple Quartet, o.l.v. Gé,

die ons met mooie en passende liederen verraste. 

Op 2e Kerstdag was wederom om 10.00u de viering, met inspirerende teksten en

bijpassende liederen gezongen door het JK-koor. Voorgingen die dag Hub van den

Bosch, Henneke Roox en Margriet Meerts- Kwarten.

Dan komen we al snel bij de viering van 01-01-2018! Een moment om ons te bezin-

nen op wat het jaar 2018 zoal zal gaan brengen. Een heel nieuw jaar in te vullen

met gebeurtenissen waarvan we nu nog geen weet hebben… Vast item in dit nieu-
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we jaar is in élk geval de viering op zondagmorgen in onze eigen Jongerenkerk! Een

houvast voor velen van ons. In de nieuwjaarsviering gingen voor Hub van de Bosch

en Peter Verhoeckx. 

Een kleine week later was de viering van

07-01-2018, de eerste reguliere zondags-

dienst die ons weer tot de orde van de

week bracht. Voorgingen in deze dienst

Truus van der Heijden, Piet Linders, Hub

van den Bosch, Piet Giesen en Max

Görtjes. Zowel in de viering van 1 als van

7 januari werd de zang verzorgd door

het JK-koor. Ook heel belangrijk was bij

al deze vieringen de ondersteuning van

de geluidsmensen.

Na de viering was in het voorportaal de

nieuwjaarsbijeenkomst onder het genot

van een hapje en een drankje. Alles

stond gezellig klaar, zoals élke zondag!

Al snel werd er voluit bijgepraat door de

aanwezigen. Het was een gezellig sa-

menzijn. Namens het bestuur vroeg dhr.

Jan Lammerse kort om de aandacht van

de aanwezigen. Hij stond even stil  bij

wat er het afgelopen jaar zoal gebeurd

was. Hij gaf aan dat datgene wat er ge-

realiseerd was niet had kunnen gebeu-

ren zonder de inzet van alle vrijwilligers

en alle personen die op welke manier

dan ook de JK ondersteund hebben en in de toekomst hopelijk blijven ondersteu-

nen. Hij verheugde zich erop om 2018 samen weer tot een mooi en goed jaar te

maken.

Namens het bestuur.

Lenie Verhoeckx-Verhaeg. Secretaris Stg. Jongerenkerk Venlo.
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zondag 11 februari 2018 

Carnavalsgezelschap Jocus Toekôms in de Jongerenkerk Venlo

Op zondag 11 februari zal in de carnavalsviering in de

Jongerenkerk Venlo, die om 10.00 uur begint het

carnavalsgezelschap van Jocus Toekôms met in haar

midden het prinselijk trio haar opwachting maken.

Ook zal dan weer de huiskapel ‘Zoeë is 't Laeve'

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  Truuj (Truus van der

Heijden).

Alle grote en kleine Jocussen en Jocussinnen  willen we

voor deze dienst van harte uitnodigen.

vastelaovend
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 meeste 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
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Carnaval

Carnaval een feest van gezang en

plezier

Overal waar je kijkt of waar je ook bent

Je ziet dat haast iedereen het viert met

veel vertier

Verkleed en geschminkt gaan ze op pad

om uitbundig met z'n allen te gaan

feesten

in Limburg vieren ze het in iedere stad

Ik ben er van kinds af aan mee

opgegroeid

Het is me met de paplepel mee

gegeven

en ben het tot heden nog niet

ontgroeid

Carnaval, verbroedering, ineens kan er

veel meer

Iedereen verdraagt toch wel meer dan

anders

er hangt gewoon een gezellige sfeer

Het kan met die dagen geheel niet

boeien

wie er naast je staat of naast je zit

als het bier maar rijkelijk blijft vloeien

En vier je carnaval zoals het ons is

geleerd

zonder ruzies, zonder geweld en zonder

gevecht

dan vier je carnaval nooit verkeerd.

Muziek klinkt uit de kroegen en over de

straat

iedereen zingt, danst en springt mee op

de maat

al word het al die avonden nog zo laat

Optochten met hun praal en pracht

De prins met de Raad van Elf hoog op

de wagens

die met de scepter zwaait en alleen

maar lacht.

Die dagen, ze vliegen voorbij

tot aan as-woensdag gaan we uit onze

bol

en zijn we volgend jaar weer van de

partij

Ik hoop dat ik het nog lang mag vieren

al wordt het wel wat minder dan toen

Carnaval zal mij altijd plezieren.

En vragen ze aan mij hoe dat allemaal

zo kwam

dat ik dit feest met volle teugen geniet

dan zeg ik alleen maar: 

vaan miene pap en vaan miene mam.
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Emmy en Bart v.d. Grinten

jongeren in Kitase

vastenaktie 2018 
Een basisschool voor Kitase in Ghana

Co-Foundation van de Venlonaar Bart van der Grinten

zet een basisschool op in Kitase

n de Vastenactiecampagne van 2018 werken we samen met en voor de organisatie 
CO Foundation van Venlonaar Bart van der Grinten. Hij woont met zijn vrouw 
Emmy en hun kinderen in Kitase ten noorden van Accra in Ghana. Hij is nauw 
betrokken bij de lokale voetbalclub waar veel kinderen en jongeren bij betrokken 
zijn en deze voetbalclub Kitase Action Boys FC heeft banden met VVV-Venlo. Veel 
kinderen en jongeren hebben geen schoolopleiding, vandaar dat de CO Foundation 
in samenwerking met de katholieke kerk, zowel in Venlo en omstreken als in 
Ghana, vanaf 2018 een basisschool wil opzetten voor de lokale jeugd in Kitase. 
Deze school zal met name gericht zijn op kinderen in Kitase van 13 jaar en jonger. 
Een beginaantal van 80 kinderen is begroot voor deze nieuwe ‘Action School’. In 
eerste instantie zal een bestaand, leeg, schoolgebouwtje met vier klaslokalen 
worden gehuurd om de eerste lessen op te starten. In een latere fase (niet voor 
2020) zal bekeken worden of het haalbaar is een eigen gebouw neer te zetten, dan 
wel het bestaande gebouwtje te kopen.  
Het plan is om met vier klassen van elk 20 leerlingen te beginnen. Op basis van het 
huidige niveau van het genoten onderwijs willen we beginnen met lagere 
schoolklassen 1 t/m 4 (basisschool groep 3 t/m 6). U kunt uitgebreid met het 
project kennismaken door deel te nemen aan de verschillende bijeenkomsten 

Steun de campagne in 2018  IBAN: NL21INGB 000 300 0046
      Missiesecretariaat Roermond

o.v.v. Project Kitase Dekenaat Venlo

-9-



PROGRAMMA 2018 DEKENAAT VENLO 

MAANDAG 19 FEBRUARI - Documentaire/Film 

Deze avond starten we met een documentaire/film over Afrika. 

• H. Michaëlkerk, Pastoor Kierkelsplein 18, ’t Ven / 19:30 uur.

ZATERDAG 10 MAART - Heilige Huisjes Tocht 

In deze Vastentijd wordt er een tocht van 7 km. in en rondom Reuver

gelopen. Er wordt een bezoek aan verschillende kapelletjes en andere ‘heilige

huisjes‘ gebracht. Dhr. Joon Dorssers is onze gids op de tocht die midden in

Reuver begint en eindigt (met een kop koffie). 

• Parochiehuis Past.Vranckenlaan 6, Reuver / 10.00-13:00 uur.

ZONDAG 11 MAART - Ghana-ontmoeting 

Start in de Jongerenkerk Venlo met een viering waarbij deken Spee, Piet 
Linders en Hub van den Bosch de voorgangers zullen zijn en mensen van de 
CO-Foundation zullen als speciale gasten samen met Siem Ebus die 
momenteel stage loopt in Kitase aanwezig zijn in deze viering en vertellen 
over het project. Aansluitend is er in de kerk de Ghana-ontmoeting waar van 
alles te zien en te beleven is rondom het project van 2018. 
• Jongerenkerk Venlo, Minderbroedersstraat 1, Venlo / 10:00 tot 13:00 u.

DINSDAG 20 MAART - Lezing door Siem Ebus 

Siem Ebus vertelt in de Jongerenkerk Venlo over zijn ervaringen in Kitase.

Siem was van december 2017 tot en met februari 2018 stagiaire bij het

project in Kitase en zal over zijn persoonlijk indrukken in relatie tot het

project vertellen. 
• Jongerenkerk Venlo, Minderbroedersstraat 1, Venlo / 19:30 uur

VOOR SCHOLEN 

Informatie over dit project: www.Co-foundation.org 

VOOR MEER INFORMATIE 

www.jkvenlo.nl 

www.stichtinggroenewold.nl 
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samen ontbijten

Beste allemaal,

Er is weer een nieuwe datum gepland voor het gezamenlijk

ontbijt:  

zaterdag 17 februari 2018 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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vastengedachten

1: Solidariteit begint… 

Solidariteit begint

Waar men zich laat raken

door de mens

achter de door hem opgesomde feiten.

Solidariteit begint

waar het eigen leven

in vraag mag gesteld worden

in het licht van

die heel andere wereld van de armen.

Solidariteit begint

waar men opstaat

uit de spinsels van

excuses en verantwoordingen,

om gewoon te doen

wat hier en nu al kan.

Solidariteit begint

waar de kracht

als een vonk overslaat

van de ene mens op de andere.

Dan staat niemand meer alleen!

2: Heer, maak ons tot mensen…

Heer, maak ons tot mensen

Naar het beeld van Uw zoon:

Met ogen die niet alleen kijken

Maar ook kunnen aanzien,

Met oren die niet alleen horen

Maar ook kunnen luisteren,

Met een mond die niet alleen praat

Maar ook kan aanspreken,

Met een verstand dat niet alleen

begrijpt

Maar ook kan verstaan,

Met een hart dat niet alleen klopt

Maar ook bewogen kan zijn,

Met handen die niet alleen grijpen

Maar zich ook kunnen openen,

Met voeten die niet alleen draven

Maar ook tegemoet kunnen komen,

Want zo zijn we gezegend

En elkaar tot zegen. 

Amen.
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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)

3: Gedicht: Telkens weer

De moed opbrengen

Om telkens weer opnieuw

De draad op te pakken.

De durf hebben

Om iets nieuws te beginnen,

Onbetreden paden te gaan.

Vertrouwen dat wat je doet

Goed is en dat 't hoe dan ook

Ergens ooit gedijen zal.

4: Soms is een mensenleven…

Soms is een mensenleven

Zo gekwetst

Dat brood niet meer verzadigt

En water niet meer laaft,

Dat vuur niet meer verwarmt

En een huis niet meer herbergt.

Wonden worden soms

Alleen geheeld

Als iemand het opbrengt

Om voor een ander

Brood en water

Vuur en huis

Te zijn.

Er is veel vraag

Naar zo een mens

Die voor een ander

Nabij is als God.

Alleen vraag ik mij af

Wat ik ben:

Die vraag

Of het antwoord?
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koffie-opbrengsten

december 2017

Datum Gebruikers Contant p.p. gemiddeld

3-12 32 personen €  27,- 0,85

10-12 26 € 23,50 0,90

17-12 33 € 30,50 0,95

25-12 25 € 16,- 0,64

26-12 24 € 17,- 0,70

31-12 26 € 24,50 0,94

-15-



humor

Humor - zaet me - det zien de krinte in

de vastelaovespap. Daorum heej wat

möpkes.

Jan zuút ziene vrind Joep beej ein reis-

buro nao boéte kômme en vruuëg:

“En, Joep, geis-se op reis?”

Joep: “Jao, ik gaon op vekansie nao

Griekeland.”

Jan: “Det is waal ein pôkke ind rieje.”

Joep: “Ik gaon met ‘t vleegtuug.”

Jan: “Waat noow dan? Dien vrouw dörf

toch neet te vleege!”

Joep: “Die geit neet mei. Ik zei toch det

ik op vekansie ging.”

Rita woel aafvalle.

“Jao”, zag ‘t taege eur vriendin, “ik heb

twieë dieete tegeliék gedaon. Want van

ein dieet krieg-se d’n boék neet vol.”

Eine man zit in d’n beechstool en meldt

det hae iets met ein jônge vrouw haet

gehad.

De pestoeër schrief ‘m veur um ‘t sap

van ach citroene te drinke.

“Zien dan mien zund vergaeve?”

“Det neet”, zag pestoeër, “maar ‘t haolt

waal dae stômme grijns van dien ge-

zich.”

Opa ging met ziene kleinzoon ein stök-

ske wandele en had zich ein piép opge-

staoke.

Nao ein half eurke zaet opa: “Wach

efkes, jông, mich is de piép oétgegaon.”

“Ao, fijn”, zaet de knöl, “kriege we in-

telik ein zwumbad.”

“Wie zoeë det dan?” wilt opa weite.

“Jao, pap haet gezag: as opa de piép

oét geit, kriége weej ein zwumbad.”

Blôndje zit in ein Italiaans restaurant en

bestelt zich eine pizza.

“Zal ik ‘m ôg in 6 of in 12 stökke

snieje?” vruuëg d’n ober.

“Doot maar in 6", zag ‘t blôndje, “want

12 stökke kriég ik noeëts op.”

Eine liëraar vruuëg aan de klas: “Wae

ware de iërste dreej politici.”

De liërlinge hadde neet ein-twieë-dreej

ein antwaord paraat.

Nao efkes naodinke stik Pierre ziene

vinger op: “Volges mich ware det de

heilige dreej keuninge. Want die looge

eur werk neer, trokke zich sjieke kleier

aan en ginge op reis.”

“Heb-se gehuúrd,” zaet eine man taege

zienen buurman, “det vrouw Janssen

van de iërste verdeeping neet miër met

eure man praot? Zeej had eure man

100 euro gevraog veur ein schoeën-

heidsbehandeling.” 

“Nou, en?” 

“Hae haet eur 1000 euro gegaeve!” 
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TER OVERDENKING

Mensen die zich ooit bedrogen voel-

den, die zich misbruikt voelden in hun

goede bedoelingen, in hun trouw, men-

sen die geloofden in een ideaal, in een

leider, in een medemens en er alles

voor over hadden en dan gedumpt

werden als afval in een containerpark,

dragen die ervaringen een leven lang

mee als een wonde die maar moeilijk

geneest. 

Dergelijke drama's speelden en spelen

zich af in het persoonlijk leven, in de

politiek, in het kerkelijk bestel, in het

beroepsleven, overal en nog het meest

daar waar mensen opgeroepen worden

om het beste van zichzelf te geven. 

Deze tragedies worden niet meer toe-

gedekt, integendeel, ze worden heel

vaak uitgesmeerd en openbaar ge-

maakt en terecht. 

Dat brengt een heel belangrijke ver-

schuiving mee in ons aanvoelen van

waarden. We zijn alert geworden als

iemand beroep doet op onze edelmoe-

digheid. 

Alles wat naar offer ruikt staat onder

verdenking. 

Sneuvelen in een oorlog was vroeger

heldhaftigheid. Nu is dat gewoon, pech

hebben. Thuis blijven om op je ouders 

te passen werd bewonderd en nu roept

dat medelijden op. 

Zelfs gewoon je plicht doen en een

ander helpen, botst op onverschillig-

heid als je er al niet om gepest wordt. 

Het offer heeft afgedaan. In de plaats

daarvan is de cultuur gekomen van de

zelfverwennerij. Elk reclamespotje is er

vol van. 

Jezus denkt daar anders over. Hij geeft

geen theorie, verspeelt er geen woor-

den aan. Hij neemt doodeenvoudig een

graankorrel in zijn handpalm. Levens-

nabijer kan het niet. Graan is brood,

graan is leven. Maar als de graankorrel

brood wil worden, zal hij moeten ster-

ven, zegt Hij. Offer behoort tot het

leven. 

Dat wil niet zeggen dat je je verstand

niet mag gebruiken om uit te maken

wie of wat jouw offer waard is. 

Maar met zelfverwennerij alleen kom

je er niet. Wie zichzelf verwent, de pro-

fiteur, is eenzamer dan diegene die

leeft voor een ander. 

Het leven zelf wijst wel de weg. En als

het offer komt, als het onvermijdelijk is,

laat het dan gebeuren in voortdurend

gesprek met God. 

Hij is de enige die het zijn laatste, echte

zin kan geven, de enige waarbij je je

nooit bedrogen voelt.

Manu Verhulst
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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: 

Corry Flüggen, 077 - 3510752

of: Truus v.d. Heijden, 077 - 3827363

JK - Jouw Kerk - inleveren kopij

De volgende JK-Jouw Kerk verschijnt op

25 februari 2018.

Kopij voor dat nummer kan tot en met

16 februari 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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