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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. 2018

o k t o b e r   2 0 1 8

7 10.00 u. JK-zondagviering

8 16.30 u. Overleg schoonmaakactie (Groenewold - tot 18.00 u.)

14 10.00 u. JK-zondagviering

21 10.00 u. JK-zondagviering - Wereldmissiedag

21 12.30 u. Doop Bram Willems

28 10.00 u. JK-zondagviering

n o v e m b e r   2 0 1 8

1 19.30 u. Film in kader van Nacht der Zielen

2 18.30 u. Nacht der Zielen in het Rosarium (tot 19.30 u.)

4. 10.00 u. JK-zondagviering - Allerheiligen/Allerzielen

7 14.30 u. Dialoogtafel in Blariacum (tot 17.30 u.)

11 10.00 u. JK-zondagviering

18 10.00 u. JK-zondagviering

25 10.00 u. JK-zondagviering - Christus Koning
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vieringen okt.  - nov. 2018
V. = voorganger;  A. = assistent;  L. = lector; + = muziek/zang

Zondag 7 oktober 2018, 10.00 uur

Breken en delen

V. Hub van den Bosch

A. Peter Verhoeckx

L. Henneke Roox

+ JK-koor

Woensdag 10 okt. 2018, 19.15 uur

Taizé-gebedsdienst

V. Taizé-groep

+ Samenzang

Na afloop koffie en thee

Zondag 14 oktober 2018, 10.00 uur

Eucharistieviering

V. Deken Jos Spee

A. Marjo Bongers

L. Daniëlle Wipkink

+ JK-koor

Zondag 21 oktober 2018, 10.00 uur

Wereldmissdag - Breken en Delen

V. Hub van den Bosch

A. Leo Verbeek

L. Marlein Vaessen

+ Gé (piano)

Zondag 28 oktober 2018, 10.00 uur

Viering van breken en delen

V. Truus van der Heijden

A. Henneke Roox

L. Margriet Meerts-Kwarten

+ Ingrid Reinhoud (harp)

Zondag 4 november 2018, 10.00 uur

Allerzielen-Allerheiligen

Viering van breken en delen

V. Hub van den Bosch

A. Peter Verhoeckx

L. Max Görtjes

+ JK-koor

Zondag 11 november 2018, 10.00 uur

Viering van breken en delen

V. Piet Linders

A. Hannie, Bert en Erna

+ JK-koor

Woensdag 14 november 2018, 19.15 u.

Taizé-gebedsdienst

V. Taizé-groep

+ Samenzang

Na afloop koffie en thee

Zondag 18 november 2018, 10.00 uur

Eucharistieviering

V. Piet Giesen

A. Marjo Bongers

L. Daniëlle Wipkink

+ Jens en Vica

Zondag 25 november 2018, 10.00 uur

Christus Koning

Viering van breken en delen

V. Truus v.d. Heijden

A. Henneke Roox

L. Margriet Meertz-Kwarten

+ nog niet bekend
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verjaardagen in oktober 

3 oktober Therezi  Ezendam lid JK-koor

9 oktober Louise van den Brand Jalouse

11 oktober Wiel Janssen Geluidsgroep/Triple Quartet

19 oktober Nina van den Essen communicant 2019

Nacht der Zielen 2018
vooraankondiging 

Op 2 november 2018 vindt weer de Nacht der Zielen plaats, die als thema heeft:

‘HERFST'. 

De stichting Prisma organiseert deze Nacht der Zielen dit jaar wederom in het

Rosarium en dat in nauwe samenwerking met de Martinusschool, waarbij we ook

de omwonenden weer betrekken. Het programma zal ongeveer 1 uur duren en

bevat muziek, dans, zang door o.a. het JK-koor, gesproken woord en het ritueel

van het ontsteken van lichtjes die we op de vijver plaatsen.

Het programma begint om 18.30 uur en we sluiten om 19.30 uur af.  Daarna is er

gelegenheid tot het samen nuttigen van een kop koffie of thee.

Op donderdag 1 november 2018 is om 19.30 uur de film ‘After Life' te zien in het

Voorportaal van de Jongerenkerk Venlo. De film duurt ruim 1,5 uur.  Na afloop is er

ruimte om na te praten over de film onder het genot van een kop koffie of thee.

Voor beide activiteiten van de Stichting Prisma ter gelegenheid van de Nacht der

Zielen 2018 is iedereen van harte welkom. In de volgende JK Jouw Kerk (november)

staat meer informatie.
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wereldmissiemaand 2018

Steun voor de koffieboeren in Ethiopië

Ethiopië is de grootste koffieproducent van Afrika. In de regio Kaffa in het vicariaat

Jimma-Bonga zijn de Menjas afhankelijk van de koffieverbouw. Deze bevolkings-

groep is erg klein, is arm en wordt gediscrimineerd. Vanuit hun gemeenschap in

Wush Wush hebben de "Kleine Zusters van Jezus" zich het lot van de Menjas aan-

getrokken en proberen ze hun situatie te verbeteren. De zusters, onder leiding van

zuster Kidist, hebben al veel bereikt. Kleine projecten waarmee de mensen een

inkomen kunnen verdienen. Ook is er een kleuterschool in Wush Wush. Voor

onderwijs na de basisschool ontbreekt het geld.

Opvang van vluchtelingen 

Ethiopië neemt na Oeganda het grootste aantal vluchtelingen op, ongeveer

900.000 mensen. In Gambella wonen vooral mensen uit Zuid-Soedan, gevlucht

voor de oorlog. De priesters, zusters en catechisten die hier leven, gaan naar de
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vluchtelingenkampen, delen het armoedige leven en bemiddelen tussen vijandige

etnische groepen. 

Missiezondag 

Missiezondag is vooral het feest van de solidariteit. We vieren dat we deel zijn van

een wereldwijde gemeenschap van mensen die verantwoordelijkheid voor elkaar

neemt. 

In de Jongerenkerk Venlo zullen we gedurende de gehele Wereldmissiemaand

achter in de kerk een collectebus neerzetten voor steun aan de koffieboeren in

Ethiopië.

Meer informatie: www.missio.nl

Ethiopië
Hoofdstad: Addis Abeba.

Inwoneraantal: 105 miljoen.

Officiële taal: Amhaars.

Staatsvorm: Republiek.

Oppervlakte: 1.104.300 vierkante kilometer, dat

is ongeveer 27 keer zo groot als Nederland.

Geografie: Ethiopië is geheel door land omsloten en grenst aan Soedan, Zuid-

Soedan, Somalië, Kenia, Eritrea en Djibouti.

Religie: Ethiopisch-Orthodox ca. 40%, islam ca. 40%, de Rooms-katholieke Kerk is

met 0,7% een zeer kleine minderheid.

Arm land, rijke cultuur

Ethiopië heeft een bijzondere geschiedenis en een rijke cultuur, maar is nog steeds

een van de armste landen ter wereld. Het is grotendeels afhankelijk van de land-

bouw.

Als enige land in Afrika is Ethiopië nooit gekoloniseerd geweest (afgezien van een

vijf jaar durende bezetting door Mussolini).

Daardoor heeft het zich op heel eigen wijze kunnen ontwikkelen. Maar liefst zeven

plaatsen staan op de Werelderfgoedlijst van de Unesco. Zoals Axum, de oudste

stad en de rotskerken van Lalibela. Volgens sommigen is Ethiopië de wieg van de

mensheid. Hier werd in 1974 het skelet van de oudste bekende mens (“Lucy”)

gevonden. 
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De laatste keizer, Haile Selassie, werd in 1974 afgezet. Van 1974 tot 1991 was

Ethiopië een communistische staat.

Sindsdien is het een republiek.

Christelijk land

Het Ethiopisch-orthodoxe christendom met zijn lange traditie is nog altijd de

bepalende religieuze en culturele factor in Ethiopië. 

Heel bijzonder voor Sub-Sahara Afrika: ze is de enige nog bestaande kerk die niet

door Europese missionarissen is gesticht, maar in de 4e eeuw door de uit Syrië

afkomstige Frumentius. Elk orthodox kerkgebouw heeft een tabot, een kopie van

de Ark van het Verbond. Hij wordt op speciale feestdagen in processie rond

de kerk gedragen. Men gelooft dat de originele Ark zich in Axum bevindt.

MIVA vroeg met een kerkcollecte aandacht voor de  meest kwetsbaren van

Zimbabwe.

Op 25 en 26 augustus vond die MIVA-collecte plaats. 

De opbrengst was: 135,00 euro

Hartelijk daarvoor!
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chauffeurs gevraagd

We zoeken een groepje chauffeurs om mensen die slecht ter been zijn of die

tijdelijk niet zelfstandig kunnen komen, op zondag naar de kerk en na de dienst

weer naar huis te brengen.

In de Jongerenkerk ligt daarvoor een lijst waarbij je ook kunt aangeven of je bereid

bent eens per maand, afhankelijk van het aantal mensen dat zich beschikbaar stelt,

indien nodig te rijden met jouw auto.

E.e.a. zullen we als we een aantal mensen hebben met elkaar afstemmen en een

soort rooster maken. 

We kunnen deze service pas aanbieden als we kunnen garanderen dat mensen die

er een beroep op doen ook daadwerkelijk opgehaald en teruggebracht kunnen

worden!

Namens het Pastorale team alvast hartelijk dank.

Hub
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herhaalde oproep

Doe je mee: Schoonmaakactie zaterdag 27 oktober

Onder het motto "We hebben er schoon genoeg van" gaan de Jongerenkerk, de

Protestantse Gemeente, Home Plus en de Wereldwinkel en Fair Venlo het groen in

het Julianapark, Nolenspark en de groenstrook aan de bebouwde kant van de

Koninginnesingel schoonmaken. 

Met deze gezamenlijke actie openen we de Fairtrade Week, die van 27 oktober tot 

4 november loopt. Tot 1 oktober kun je je aanmelden bij jouw deelnemende

organisatie. Deelnemers krijgen na 1 oktober detailinformatie over de actie en het

verzamelpunt. Op 27 oktober komen we om 09.30 uur bij elkaar. We maken

schoon tot 12.30 uur en sluiten af met gezamenlijke lunch met lokale en fair trade

producten.

Onze organisaties zijn allemaal actief in de

binnenstad en willen graag meer

samenwerken. Dat doen we al op het gebied

van fairtrade en we willen dat ook graag doen

met andere activiteiten, die helpen om de

wereld een beetje beter te maken. Ieder

vanuit zijn eigen achtergrond. We zijn daarin

niet uniek. Wereldwijd is er een integrale

actie-agenda voor duurzame

ontwikkelingsdoelstellingen: de 17 Global

Goals. Leiders van 193 landen hebben

toegezegd zich in te zetten om de doelen vóór

2030 te realiseren. 

Met onze schoonmaakactie dragen we lokaal bij aan doelstelling 11 "Duurzame

steden en gemeenschappen" en proberen we bewustzijn voor onze omgeving te

kweken. We sluiten tevens aan bij acties voor een schone binnenstad, die al

genomen worden door de gemeente Venlo, het wijkoverleg Binnenstad Venlo en

Venlo Partners, de citymarketing organisatie van Venlo. 

Zij ondersteunen de actie van harte en hebben al toegezegd er via hun eigen

kanalen aandacht aan te geven. De gemeente stelt daarnaast de benodigde

schoonmaakmaterialen ter beschikking, zoals zakken en handschoenen. Ook Fair

Venlo werkt vanuit de Global Goals en veegt graag mee samen de vloer aan met

zwerfvuil. Wethouder Pollux is door hen namens de deelnemende organisaties
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uitgenodigd, doet ook graag mee en bood aan vanuit de

gemeente de actie te zullen promoten.  

Voor wie nog wat inspiratie wil opdoen, kijk vooral eens op

Facebook en website van supportervanschoon.nl wat er op

die gebied zoal georganiseerd wordt. 

We zien jullie aanmeldingen graag tegemoet. 

ter inspiratie

Onder vrijwel alle vormen van psy-

chisch lijden die we als zoeker kennen,

schuilt een diepe intelligentie.

Psychisch lijden is een rechtstreekse

boodschap vanuit de grond van je

wezen: ‘Je zoekt naar geluk, maar je

zoekt het in de verkeerde richting. 

Je hebt je vizier naar buiten gericht.

Keer naar binnen'. 

Erik van Zuydam

Als je op zoek bent naar kortstondig

geluk, richt je dan op tijdelijke dingen:

omstandigheden, relaties, activiteiten,

bezittingen, aanzien, genot, geestver-

ruimende middelen et cetera.

Als je op zoek bent naar blijvend geluk

en vrede, richt je dan op het ontdekken

van je ware natuur.

Rupert Spira

Acceptatie is niet iets wat je kunt 'doen'

Acceptatie is juist een stoppen met

doen.

Acceptatie is niets anders

dan de afwezigheid van verzet.

Erik van Zuydam

Vrijheid kan beangstigend zijn

als je je  veiligheid vond in

begrenzingen.

Marian van de Wetering

Life begins where fear ends.

(Waar angst stopt, begint het leven)

Osho

-9-



koffie-opbrengsten

augustus 2018 opgemaakt:27-8-2018

Martin Huizinga 

Datum Gebruikers Contant p.p. gemiddeld

5-8 23 20,50 0,89

12-8 19  19,50 1,03

19-8 20  23,- 1,15

26-8 15   13,50 0,90

      

 

Anton 

Dingeman

Pieter

Geenen
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samen ontbijten

Beste allemaal,

Er is weer een nieuwe datum gepland voor het

gezamenlijk ontbijt:  

zaterdag 20 oktober 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 drie kopjes koffie of 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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Niemand heeft mij ooit iets aangedaan en niemand kan iets voor mij doen.

Dit is mijn bestaan. Ik kies voor het licht of voor het duister. 

Ik zie om in bitterheid of ik schep een nieuwe werkelijkheid.

uit: Nog vele jaren. Hans Korteweg. Uitg. Felix
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goed/leuk om te weten

De

her

fst

ne

em

t

ge

en

bla

d

vo

or

zijn

mond.     -   Johan Anthierens

De herfst zet oktober in zijn hemd.     -   Johan Anthierens

Je hart is een instrument met duizend snaren die je enkel en alleen met liefde kunt

stemmen.

De herfst speelt viool, de winter castagnetten. - Yvan Audouard

De winter gaat op klompen, de herfst op pantoffels. - Gilbert Cesbron

De herfst is de lente van de winter. - Henri de Toulouse-Lautrec
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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 weg en heel dichtbij

NL46ASNB0871015617

o.v.v. renteloze lening of gift.

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 

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

Stichting Jongerenkerk Venlo

NL12ABNA0414143299

Stichting Vrienden van de

Jongerenkerk Venlo

Secretariaat:

Mevr. Gerrie Gijsen, secretaris

Gerard de Vlamingstraat 19

077-3549400

Gerrie.gijsen@gmail.com

Bankrekening Stichting Vrienden

NL41RABO0173802850 

JK - Jouw Kerk - inleveren kopij

De volgende JK-Jouw Kerk verschijnt op

zondag 28 oktober 2018.

Kopij voor dat nummer kan tot en met

19 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.
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