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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 juli - augustus 2018

j u l i   2 0 1 8

01 10.00 u. JK-zondagviering - slotviering 53e seizoen

01 11.00 u. Bezoek bedrijf Leo Verbeek en gezellig samenzijn

02 16.30 u. Overleg Pastoraal Team

08 10.00 u. JK-zondagviering - 1e vakantieviering

10 19.30 u. Vergadering Bestuur JK

15 10.00 u. JK-zondagviering - 2e vakantieviering

22 10.00 u. JK-zondagviering - 3e vakantieviering

29 10.00 u. JK-zondagviering - 4e vakantieviering

a u g u s t u s   2 0 1 8

5 10.00 u. JK-zondagviering - 5e vakantieviering

12 10.00 u. JK-zondagviering - 6e vakantieviering

19 10.00 u. JK-zondagviering - 7e vakantieviering

25 13.00 u. Doop Wim van der Grinten

26 10.00 u. JK-zondagviering - start 54e seizoen

26 MIVA-Zondag

Jongerenkerk Venlo, elke zondag 10 uur

ook tijdens de vakantie !
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vieringen juli-augustus 2018
V. = voorganger;  A. = assistent;  L. = lector; + = muziek/zang

Zondag 1 juli 2018, 10.00 uur

AFSLUITING 53ste SEIZOEN

Breken en delen

V. Hub van den Bosch

A. Henneke Roox

L. Leo Verbeek

+ JK-koor

Zondag 8 juli 2018, 10.00 uur

1e vakantieviering - Breken en delen

V. Hub van den Bosch

A. Max Görtjes

L. Marlein Vaessen

+ Vocal Group Joy

Zondag 15 juli 2018, 10.00 uur

2e vakantieviering - Breken en delen

V. Hub van den Bosch

A. Henneke Roox

L. Marjo Bongers

+ Gé van der Heijden (piano)

Zondag 22 juli 2018, 10.00 uur

3e vakantieviering - Eucharistie

V. Piet Giesen

A. Leo Verbeek

L. Daniëlle Wipkink

+ Astrid Meijer (harp)

Zondag 29 juli 2018, 10.00 uur

4e vakantieviering - Breken en delen

V. Truus van der Heijden

A. Henneke Roox

L. Margriet Meerts - Kwarten

+ Piet Hegger (zang/gitaar)

Zondag 5 augustus 2018, 10.00 uur

5e  vakantieviering - breken en delen

V. Hub van den Bosch

A. Marjo Bongers

L. Daniëlle Wipkink

M. Jalouze (Louise trompet en

Jacqueline zang)

Zondag 12 augustus 2018, 10.00 uur

6e  vakantieviering - breken en delen

V. Truus van der Heijden

A. Henneke Roox

L. Marlein Vaessen

M. Ingrid Reinhoud (harp)

Zondag 19 augustus 2018, 10.00 uur

7e  vakantieviering - Eucharistieviering

V. Piet Giesen

A. Marjo Bongers

L. Henneke Roox

M. Jens en Vica

Zondag 26 augustus 2018, 10.00 uur

Opening 54ste seizoen

Viering van breken en delen

V. Hub van den Bosch

A. Leo Verbeek

L. Margriet Meerts-Kwarten

M. JK-koor
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verjaardagen juli - augustus 

JULI

01 Monika Lindackers lid JK Koor

03 Gé van der Heijden tekstschrijver/pianist/Triple Quartet etc.

04 Leo Verbeek lector/assistent

04 Frank van Gennip JK Big Band altsax

04 Hans Spee Solidariteitsmaaltijd

05 Frank Jacobs fotograaf JK

12 Henneke Roox Bloemengroep/poetsgroep/lecot/assistent

13 Jean-Marie Bakokimi koor familie Bakokimi

15 Quinn Klijzen

21 Anneriet van Nieuwenhoven

23 Jos Spee deken Venlo

28 Elly Willemse Triple Quartet

31 Loes Moonen Praaggroep

AUGUSTUS

03 Fanny Moonen Praaggroep

14 Lenie Verhoeckx Bestuur stg. Jongerenkerk/lid JK-koor/Triple Quartet

15 Marije Vola lector/assistent

25 Ashwin Klijzen

27 Tjeu Kunnen priester, Spiritualiteitsgroep

30 Hub van den Bosch pastor JK Venlo

31 Harry Notenboom
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afsluiting 53e seizoen

zondag 

1 juli 2017

viering in de

Jongerenkerk

en bezoek aan

BioVerbeek

Op zondag 1 juli 2018 sluiten we het 53ste seizoen af. We doen dat met een

viering in de Jongerenkerk om 10.00 uur en aansluitend gaan we naar het bedrijf

van de Gebroeders Verbeek in Velden.

Daar zullen we genieten van een drankje en wat lekkers om het seizoen af te

sluiten en Leo Verbeek zal ons meenemen in de ontwikkelingen van het biologisch

tuindersbedrijf BioVerbeek.

We hopen dat zoveel mogelijk mensen aanwezig zijn bij de afsluitende viering in

de Jongerenkerk en aansluitend bij Leo Verbeek. 

Het adres van BioVerbeek is:

Muldersweg 11

5941 MX Velden

Vervoer en informatie:

Vervoer van de Jongerenkerk Venlo naar BioVerbeek en terug wordt georganiseerd

en geregeld. 

Mocht je vragen hebben, bel dan met Hub van den Bosch 06-10729578
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het 53e seizoen

Op zondag 1 juli sluiten we het 53ste seizoen af. 

Nog 7 vakantievieringen volgen in dit seizoen en dan

beginnen we alweer aan het 54ste.

Het afgelopen seizoen hebben weer velen - op welke wijze

dan ook - hun steen(tje) bijgedragen aan een goed verloop.

Naast de vele mooie momenten die er waren, waren er ook 

droevige momenten waarin we afscheid moesten nemen van vaste en trouwe

bezoekers en medewerkers. Tal van mooie vieringen waren er elke zondag weer en

op feestdagen, telkens weer anders, telkens weer bijzonder.  Menigeen werkte

hier aan mee,  ieder op haar of zijn eigen manier. 

Elke week weer een gepoetste kerk, koffie en thee in het voorportaal, een maaltijd

voor hen die dak- en thuisloos zijn, vergaderingen en gesprekken met partners en

onderling over de voortgang van de Jongerenkerk. Maar ook was er het rumoer

rond ons gebouw. 

Terugkijkend op zo'n seizoen gebeurt er veel, zelfs dingen die je niet ziet maar in

stilte en op de achtergrond plaatsvinden maar die wel onontbeerlijk zijn voor het

goed verlopen van alles wat de Jongerenkerk Venlo maakt tot  wat ze is.

Verschillende zaken zijn opgepakt en andere zaken moeten nog opgepakt en uitge-

voerd worden, zoals o.a. de verduistering van de ramen tegen de zon bij het

gebruik van de beamer en het scherm om er maar eentje te noemen.

De stichting Vrienden van de Jongerenkerk die sinds kort een nieuw bestuur heeft

en twee ambassadeurs. En zo is ook het bestuur elke dag  bezig met allemaal zaken

die te maken hebben met het dagelijks reilen en zeilen van de Jongerenkerk en

met zorgen dat alles gesmeerd loopt.  Allemaal zaken die ook besproken zijn

tijdens ons laatste Breed Overleg. In de JK Jouw Kerk van juni staat het verslag van

het Breed Overleg.

Voor al die inzet, voor al de uren besteed aan de Jongerenkerk Venlo in het 53ste

seizoen wil ik dank zeggen. Dank voor elke bijdrage, hoe groot of klein ook. 

We gaan de vakantieperiode in. De Jongerenkerk draait gewoon door en we 

treffen  elkaar elke zondag om 10.00 uur.

Op 26 augustus starten we met 54ste seizoen. Een nieuw seizoen met weer nieuwe

uitdagingen en nieuwe kansen. En ook voor dat 54ste seizoen geldt: 

SAMEN MAKEN WE ER MEER VAN!

Hub van den Bosch
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MIVA vraagt met kerkcollecte aandacht 

voor de  meest kwetsbaren van Zimbabwe. 

 

Op 25 en 26 augustus vindt de

MIVA-collecte plaats.

 

Dit jaar vraagt MIVA aandacht voor

de meest kwetsbaren van

Zimbabwe.  

De juiste zorg in de armste regio van

Zimbabwe is medische zorg die

moeilijk bereikbaar is. 

Tawanda (37) werkt voor het afgele-

gen Silobela ziekenhuis diep in het

binnenland van Zimbabwe. 

Zijn team spoort kinderen en jonge-

ren met een beperking op en geeft

ze de juiste zorg. 

 

 

De bestemming van Tawanda Tawanda: 

"De bevolking heeft hier geen geld om de busrit naar het ziekenhuis te betalen.

Uren lopen als je ziek bent of een beperking hebt is onmogelijk." 

Daarom trekt Tawanda de meest afgelegen dorpen in. 

"Hoe moeilijk de omstandigheden ook zijn, hoe afgelegen iemand ook woont:

iedereen heeft recht op de juiste zorg. Vervoer is echt ons grootste probleem":

vertelt Tawanda.   

"Luiers, krukken of een rolstoel krijgen we zonder vervoer niet op de juiste

bestemming. We lopen soms vijf uur om zorg te verlenen. Met een auto kan ik 5

tot 10 bezoeken per dag afleggen.  Zonder auto 1 of 2. Een auto is noodzakelijk om

dit werk te doen."  
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Gelukkig heeft MIVA Tawanda al kunnen

ondersteunen met een auto. Op dit

moment zijn er nog twee auto's nodig.

MIVA hoopt met de bijdrage van de

collecte het team van Tawanda van twee

extra auto's te voorzien. En daarmee de

bevolking in de andere twee districten

de zorg te geven die zo hard nodig is.  

 MIVA
In veel landen zijn basisvoorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs onbereik-

baar voor de meest kwetsbaren. Gelukkig zijn er lokale mensen die zich inzetten

om anderen te helpen. MIVA ondersteunt deze mensen met onmisbare vervoer-

en communicatiemiddelen.

STEUN DE COLLECTE OP 26 AUGUSTUS IN DE JONGERENKERK T.B.V. MIVA

ter inspiratie
om over na te denken in de vakantietijd

Geluk

Geluk is geen kathedraal,

misschien een klein kapelletje.

Geen kermis luid en kolossaal,

misschien een carrouselletje.

Geluk is geen zomer van smetteloos blauw,

maar nu en dan een zonnetje.

Geluk dat is geen zeppelin,

't is hooguit 'n ballonnetje.

Toon Hermans
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Vakantie is..    Vakantie is eigenlijk best raar,

Je wacht erop, het hele jaar.

En ga je eens weg,

Heb je alle pech,

Of heimwee en wil je terug,

Of last van die irritante mug.

Ben je thuis, wil je weg,

En op vakantie is het dezelfde die zegt:

Ik mis thuis, ik wil naar huis.

En ben je thuis, wil je terug.

Heb je heimwee naar de camping, naar die mug.

Naar de mensen,

En wil je jezelf  terug wensen.

De mensen die me hebben vermaakt,

Hebben mijn hart geraakt,

Ik mis ze,

Ik mis je! 

Hoera vakantie ik zweef over d'aarde

zo dartel, gezwind.

ik voel me zo licht nu

en blij als een kind.

hoera !' t is vakantie!

de schoolpoort gaat dicht.

twee maanden pretpark liggen

stralend in ' t zicht.

gedaan nu met blokken,

geen toets meer of test!

volop nu genieten ,

geen pret wordt verpest.

op weg naar de bergen ,

de bossen, de zee.

de stralende zon

gaat natuurlijk ook mee.
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Geluk Hij zocht het geluk, het grote "het"

hij zocht, maar vond het niet

en vele malen stond hij met een kluitje in het riet

hij zocht het geluk in het riet

hij zocht het geluk in het dal, aan de top

maar werd het zoeken moe

Pas toen hij zei: ik geef het op

toen kwam het naar hem toe. Toon Hermans

Wereld we weten 't allemaal, 't is er een bende

't is er te eng, en te vijandig en te vol

het is in hoofdzaak grote rotzooi en ellende

op onze groene, blauwe, grijze, grauwe bol

't is haat en nijd, elkaar de pas afsnijden

en door de steden raast een ‘rücksichtlos' geweld

maar of we vloeken, vechten, vallen, lachen, lijden

er staan weer altijd boterbloemen in het veld

er zijn nog immer die momenten van vervoering

al lijkt dat bolletje ook nòg zo negatief

tussen de puinhoop schemert altijd de ontroering

van mensen die nog zachtjes zeggen: ‘k heb je lief Toon Hermans

Impasse De man was moe, hij zag het leven niet meer zitten,

hij zag zichzelf alleen maar zitten op zijn stoel.

Hij had geen kracht meer om z'n tuintje om te spitten 

en kreeg een grenzeloos, vereenzaamd, leeg gevoel.

Toen heeft hij heel lang aan zijn kamerraam gezeten,

alsof hij wachtte op een teken, een geluid

van buitenaf dat hem weer nieuwe kracht zou geven,

maar tevergeefs keek hij er elke dag naar uit.

Zo heeft hij héél lang aan dat stille raam gezeten,

de tuin werd groen en toen weer grijs en toen weer groen,

totdat hij godzijdank tenslotte heeft begrepen

dat er geen teken kwam… dat hij het zelf moest doen. Toon Hermans

FIJNE VAKANTIETIJD!!!!
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samen ontbijten

Beste allemaal,

Er zijn twee nieuwe data gepland voor het

gezamenlijk ontbijt:  

zaterdag 21 juli 2018 om 10.00 uur 

en zaterdag 18 augustus 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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Gé, d’n arrangeur

50 jaar JK Big Band - 50 jaar Gé

Op zondag 27 mei j.l. heeft de JK Big Band een optre-

den verzorgd in de Kasteeltuinen te Arcen. Dit was

een mooie gelegenheid om even stil te staan bij het

50-jarig bestaan van deze mooie big band maar ook

bij het feit dat Gé van der Heijden al 50 jaren lang

deze band jong houdt met zijn prachtige arrangemen-

ten en zijn onuitputtelijke enthousiasme.

Reden te meer om hem even in het zonnetje te

zetten. 

Tussen de sets door zijn Gé en Truus (zijn steun en

toeverlaat) totaal onverwacht overladen met mooie

woorden en een blijvende herinnering: d'n Arrangeur,

een welbekend Venloos köpke, te zien op een van de

foto's.
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De leden van de JK Big Band leren veel van

zijn ervaring en zijn muzikale kennis. Al 50

jaar lang. Met wisselende bezetting, die

laatste jaren redelijk stabiel is, maar met 1

belangrijke rots in de branding.

Gé, wij zijn trots op je werk, op jouw big

band, en trots dat wij daar deel van

uit mogen maken.

Frank

De foto’s bij dit artikel, gemaakt in de

Kasteeltuinen te Arcen, zijn van de hand

van Karin de Jonge.
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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 26 augustus 2018.

Kopij voor dat nummer kan tot en met

17 augustus 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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