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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 april - mei 2018

a p r i l   2 0 1 8

01 10.00 u. Viering van 1e Paasdag

02 10.00 u. Viering van 2e Paasdag

03 19.30 u. Vergadering Bestuur JK (tot 21.30 u.)

08 10.00 u. JK-zondagviering

11 19.15 u. Taizé-gebed

13 15.00 u. Bijeenkomst Solidariteitsmaaltijd

15 10.00 u. JK-zondagviering

16 16.30 u. Overleg Pastoraal Team (tot 18.00 u.)

22 10.00 u. JK-zondagviering

29 10.00 u. JK-zondagviering

m e i   2 0 1 8

06 10.00 u. JK-zondagviering, met daaraan aansluitend:

11.00 u. BREED OVERLEG (tot 12.00 u.)

09 19.00 u. Vergadering Werkgroep Fairtrade (tot 20.30 u.)

10 10.00 u. JK-viering van Hemelvaartsdag

13 10.00 u. JK-zondagviering

20 10.00 u. JK-viering van Pinksteren

21 10.00 u. JK-viering van 2e Pinksterdag

27 10.00 u. JK-zondagviering
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vieringen april - mei 2018
V. = voorganger;  A. = assistent;  L. = lector; + = muziek/zang

Zondag 1 april 2018, 10.00 uur

PASEN - Eucharistieviering

V. Piet Giesen en  Truus v.d. Heijden

A. Peter Verhoeckx

L. Max Görtjes

+ JK-koor

Maandag 2 april 2018, 10.00 uur

2e PAASDAG

Viering van breken en delen

V. Hub van den Bosch

A. Marjo Bongers

L. Daniëlle Wipkink

+ Louise van den Brand en Jacqueline

van Elsbergen (trompet + zang)

Zondag 8 april 2018, 10.00 uur

Viering van breken en delen

V. Piet Linders

A. Hannie en Bert Kort, Erna Schreurs

+ JK-koor

Woensdag 10 april 2018, 19.15 uur

Taizégebed

V. Taizégroep

+ samenzang Taizéliederen

Aansluitend koffie en thee

Zondag 15 april 2018, 10.00 uur

Viering in Taizéstijl

V. leden Taizégroep

+ samenzang Taizéliederen

Zondag 22 april 2018, 10.00 uur

Eucharistieviering

V. Piet Giesen

A. Leo Verbeek

L. Marlein Vaessen

+ Gerrie, Maara, Wiel

Zondag 29 april 2018, 10.00 uur

Breken en delen

V. Truus van der Heijden

A. Henneke Roox

L. Margriet Meerts-Kwarten

+ Familie Bakokimi

Zondag 6 mei 2017, 10.00 uur

Breken en delen

V. Hub van den Bosch

A. Margriet Meerts-Kwarten

L. Max Görtjes

+ JK-koor

Donderdag 10 mei 2018, 10.00 uur

HEMELVAARTSDAG

Breken en delen

V. Hub van den Bosch

A. Marjo Bongers

L. Daniëlle Wipkink

+ Astrid Meijer(Harp)

Zondag 13 mei 2018, 10.00 uur

MOEDERDAG

Breken en delen

V. Piet Linders

A. Leo Verbeek

L. Marlein Vaessen

+ JK-koor
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Woensdag 16 mei 2018, 19.15 uur

Taizégebed

V. leden Taizégroep

+ samenzang Taizéliederen

Aansluitend koffie en thee

Zondag 20 mei 2018, 10.00 uur

PINKSTEREN

Eucharistieviering

V. Piet Giesen

A. Henneke Roox

L. Marjo Bongers

+ JK-koor

Maandag 21 mei 2018, 10.00 uur

2e Pinksterdag

Breken en delen

V. Hub van den Bosch

A. Peter Verhoeckx

L. Daniëlle Wipkink

+ Piet Hegger

Zondag 27 mei 2018, 10.00 uur

Breken en delen

V. Truus van der Heijden

A. Henneke Roox

L. Margriet Meerts-Kwarten

+ Spirit of Love

verjaardagen in april

06 Harry van Heijst

09 Carina Eumelen communicant 2017

10 Coby van de Wouw

22 Marian Linssen JK Big Band (alto sax)

23 Truus van der Heijden Pastoraal Team
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Pasen 2018
Het voorjaar staat voor de deur. Officieel is het met Pasen al 10 dagen aan de

gang. Nieuw leven in de natuur en terwijl dat nieuwe leven ontluikt, vieren we

Pasen. Ja, met kuikentjes en met eieren, allebei symboliek voor nieuw leven.

Zo is het ook met Pasen. Wat donker leek op die vrijdag 2000 jaar geleden, werd

uiteindelijk een vrijdag waarop het goed werd. Het heet niet voor niets Goede

Vrijdag. De donkerte, het duister ja, zelfs de dood heeft niet het laatste woord,

maar het leven.

Uiteindelijk sterven we allemaal eens, maar dan is dat niet het einde. We leven

verder natuurlijk in mensen die ons dierbaar waren in ons leven, in onze kinderen

maar ook op een heel speciale manier over die grens van de dood heen. Hoe en

waar, dat weten we niet exact. We weten niet waar die ‘hemel' is of hoe het in de

‘hemel' is. Wat we wel weten is dat niets verloren gaat van wat wij hier op aarde

hebben gedaan. Ergens leeft het voort, gaat het door.

Maar ook in ons leven is Pasen een belangrijke gebeurtenis, ieder jaar weer. Jezus

opstanding is een oproep aan ons om ook op-standige mensen te worden. Op-

standig in de zin van: opkomen voor het recht van de zwaksten, van hen die leven

aan de rand van de samenleving, van hen die moeilijkheden hebben, voor hen die

het zwaar hebben, voor hen die monddood gemaakt worden, misbruikt en mishan-

deld. Op-standig dat wij in beweging komen. Opstaan daar waar ons leven doods is

of in een sleur geraakt. Dat er weer nieuwe energie mag gaan stromen opdat Pa-

sen ook voor ons letterlijk wordt: opstanding, nieuw leven.

Pasen is ook belangrijk voor ons als gemeenschap. Het kan een nieuwe stroom

energie geven. Energie die we als gemeenschap goed kunnen gebruiken en nodig

hebben op weg naar en bij het in stand houden van de levende gemeenschap die

we zijn, willen zijn en ook willen blijven. Ook daar mogen we energie putten uit het

gegeven van die vrijdag lang geleden. Soms zitten we in een dip, soms zien we

even niet hoe verder en dan is het goed te weten en ervaren, dat na duister er

weer licht komt. Ook in die zin mogen we uit Pasen hoop putten en energie. En

waar wij het niet weten of nog niet weten mogen we uitzien naar de goede Geest

over 50 dagen met Pinksteren die ons de goede richting inblaast. 

Zo is Pasen op velerlei manieren een feest van de hoop. Hoop dat zich telkens

weer nieuwe zaken, nieuwe perspectieven, nieuwe optieken en nieuwe mogelijk-

heden voordoen. Mag die hoop van Pasen ons in beweging houden en brengen.

In deze zin wens ik ieder een Zalig Pasen!

Hub van den Bosch
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gedachten rond en met Pasen

Wat werkelijk telt!
Neen, wij hebben geen recht om blind

en zonder ons vragen te stellen te

genieten van de vruchten van de

globalisering.

Neen, we hebben niet het recht om

niet te veranderen.

Neen, we zeggen neen tegen een

wetenschap die doodt en slechts

gericht is op de verrijking van hen die al

rijk zijn.

Neen, het mag geen droom blijven om

eindelijk voor elkaar verantwoording te

dragen.

Ja, wij als christenen moeten de vragen

beantwoorden die gaan over hoe we

willen leven, opdat er voor alle mensen

leven mogelijk is.

Ja, wij als christenen geloven dat in

iedere mens het beeld van God is.

Ja, deze aarde is ons

gemeenschappelijke huis, waarop wij

met elkaar samen moeten leven.

Ja, we kunnen elkaar helpen de rug te

rechten en een goed leven voor ieder

mogelijk proberen te maken.

In Nederland, Ghana, of waar dan ook

Stad en land

Het onaangeraakt en het aangeraakte

Vandaag en morgen.

MAAR VOOR ALLES: MENSELIJKHEID

EERST 

(uit Liturgische Bouwstenen Misereor) 

Als ik ‘Pasen' hoor 

Als ik ‘Pasen' hoor, 

dan moet ik denken 

aan een enorme berg. 

Ik sta aan de voet en kijk omhoog. 

Wat voel ik me klein.  

Als ik ‘Pasen' hoor, 

dan moet ik denken aan 

een enorme sneeuwvlakte. 

Je hebt geen idee waar je bent 

of waarheen je moet gaan.  

Aan een vriendelijke vallei van gras 

en geurende bloemen en kabbelende

beekjes.  

Als ik ‘Pasen' hoor, 

dan moet ik denken aan een menigte

mensen 

die zingend door de straten van de

hoofdstad lopen. 

Ze hebben de strijd voor hun vrijheid

gewonnen.  
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Als ik ‘Pasen' hoor, 

dan moet ik denken aan een vrouw naast het bed 

waarop haar man ligt, zojuist gestorven. 

Ze moet alleen verder, maar wil zijn hand nog niet loslaten. 

Aan kinderen die voor elkaar de paaseieren verstoppen 

die ze eerst zelf hebben gevonden.  

Als ik ‘Pasen' hoor,

 dan moet ik denken aan 

alles wat ons overweldigt.

Licht voor de wereld 

Waar de mensen lopen in het duister 

houden wij gezicht en hart 

gericht op Gods Licht in Jezus ons verschenen, 

die als morgenlicht de nacht verlicht.  

Waar de mensen lijden aan het leven 

en hun weg in schaduw overgaat, 

dragen wij het kruis dat moet gedragen 

voor elkaar tot aan de dageraad.    

Dat het licht van vrede en van leven, 

dat het licht van hoop een teken is 

waar geweld en angst het zicht ontnemen, 

waar de dood ons hult in duisternis.  

Is het licht niet sterker dan het duister? 

Zal de dag niet elke nacht doorstaan? 

Valt de schaduw over onze wegen,

steken wij licht voor de wereld aan.
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inspirerende Ghana-Ontmoeting 

Op zondag 11 maart was er in een goed gevulde Jongerenkerk Venlo de Ghana-

Ontmoeting van het dekenaat Venlo. Met Afrikaanse muziek naast onze eigen

JK-liederen, met de Wereldwinkel Venlo, met Siem Ebus en deken Spee als

voorganger, waren het een sfeervolle viering en ontmoeting. De familie Bakokimi

had verder nog voor bij de koffie en thee voor een hapje gezorgd. Ook tijdens deze

ontmoeting bleven velen nog in ons Voorportaal waar, de familie Bakokimi nog

enkele liederen zong.

Tijdens de dienst heeft Siem kort verteld over het project in Kitase waar de CO

Foundation van Bart en Emmy van der

Grinten bezig is een basisschool op te

zetten. Dat project staat centraal in de

dekenale Vastenactie 2018.

Siem maakte de mensen warm om op

20 maart naar de Jongerenkerk te

komen , dan zal Siem uitgebreid

vertellen over zijn ervaringen en

indrukken in Kitase. Dinsdag 20 maart

om 19.30 uur.
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Breed Overleg 

Zondag 6 mei 2018

Op zondag 6 mei 2018 is aansluitend aan de viering weer een Breed Overleg.

In de volgende JK Jouw Kerk van mei zullen we de agenda opnemen.

Reserveer deze datum alvast in de agenda. 

Het Breed Overleg begint direct aansluitend aan de viering.

Koffie-opbrengsten 

jaar 2018

Datum Gebruikers Contant p.p. gemiddeld

4-2 23 personen € 21,50 0,93

11-2 16 €  9,50 0,59

18-2 30 €  27 0,90

25-2 27 €  24 0,88

4-3 34 € 46 1,35 (!!)

Prijsafspraak: Kop koffie:  € 1,00  ; tweede kop : € 0,50   koekjes gratis. 

opgemaakt: 6-3--2018 

Martin Huizinga   

Fairtrade Jongerenkerk Venlo 

en gebruik Eerlijke Koffie

Als aanvulling  de maandstaat van het koffiegebruik, dat volgens mij bij de vaste

bezoekers onder de aandacht gebracht moet worden.  

Fair Trade is  geen  etiket, maar een bewuste keuze waarnaar je moet handelen. 

We moeten er samen achterstaan  en het ook concreet maken.  
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samen ontbijten

Beste allemaal,

Er is weer een nieuwe datum gepland voor het gezamenlijk

ontbijt:  

zaterdag 21 april 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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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

zondag 29 april 2018.

Kopij voor dat nummer kan tot en met

20 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
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