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agenda maart - april 2019

m a a r t   2 0 1 9

3 10.00 u. Viering JK-Vastelaovend met Jocus Toekôms

6 19.00 u. Aswoensdag Gebedsdienst

10 10.00 u. JK-zondagviering - 1e zondag 40-dagentijd

11 16.30 u. Vergadering JK-Bestuur en Pastoraal Team

11 19.30 u. Filmavond in kader van Vastenaktie 2019 (Michaëlkerk ‘t Ven)

17 10.00 u. JK-zondagviering - 2e zondag 40-dagentijd

18 16.30 u. Bijeenkomst “opschoon-actie”

23 10.00 u. Bezoek aan Wereldpaviljoen - Vastenactie 2019

24 10.00 u. JK-zondagviering - 3e zondag 40-dagentijd

27 13.30 u. Bijeenkomst communicanten (tot 15.30 u.)

31 ----------- GEEN VIERING IN DE JK VANWEGE DE VENLOOP

a p r i l   2 0 1 9

05 19.30 u. Bijeenkomst ouders communicanten (tot 21.00 u.)

07 10.00 u. JK-zondagviering - 4e zondag 40-dagentijd

07 10.30 u. Ghana-ontmoeting Vastenactie 2019 - Venlo-zuid (tot 13 u.)

10 10.00 u. Communicanten 2019 gaan brood bakken (tot 12 u.)

10 13.30 u. Communicanten 2019 maken palmhöltjes (tot 15.30 u.)

13 09.30 u. “opschoon-actie” + gezamenlijke lunch (tot 14.00 u.)

14 10.00 u. JK-zondagviering - Palmzondag

14 11.30 u. Palmhöltjes-optocht Venlo (tot 13.00 u.)

15 16.30 u. Evaluatie “opschoon-actie” (tot 18.00 u.)

16 19.30 u. Vastenactie: lezing Ghana. Mariakerk Venlo-zuid (tot 21.30 u.)

18 17.00 u. Maaltijd met communicanten b.g.v. Witte Donderdag

18 20.00 u. JK-viering van Witte Donderdag

19 20.00 u. JK-gebedsdienst b.g.v. Goede Vrijdag

20 20.00 u. JK-viering: Paaswake

21 10.00 u. JK-viering: Pasen

22 10.00 u. JK-viering: Tweede Paasdag

28 10.00 u. JK-zondagviering

28  14.00 u. Bezoek bisschop Smeets aan Groenewold en Jongerenkerk
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vieringen maart - april 2019 
V. = voorganger;  A. = assistent;  L. = lector; + = muziek/zang

Zondag 3 maart 2019, 10.00 uur

Vastelaovesviering met Jocus Toekôms

Viering van breken en delen

V. Truu en Peet

A. Jocus Toekôms

+ Zoeë is 't Laeve

Woensdag 6 maart 2019, 19.00 uur

ASWOENSDAG - Gebedsdienst

V. Hub van den Bosch

A. Marjo Bongers

+ cd's

Zondag 10 maart 2019, 10.00 uur

1e zondag veertigdagentijd

Eucharistieviering

V. deken Spee

A. Henneke Roox

L. Lenie Verhoeckx

+ JK-koor

Woensdag 13 maart 2019, 19.15 uur

Taizégebed

V. Taizé-werkgroep

+ samenzang Taizéliederen

Aansluitend koffie en thee

Zondag 17 maart 2019, 10.00 uur

2e zondag veertigdagentijd

Viering van breken en delen

V. Piet Linders

A. Hannie en Bert Kort, Erna Schreurs

+ JK-koor

Zondag 24 maart 2019, 10.00 uur

3e zondag veertigdagentijd

Viering van breken en delen

V. Hub van den Bosch

A. Marlein Vaessen

L. Monica Lindackers

+ Piet Hegger

Zondag 31 maart 2019

Vanwege de VENLOOP is de

Jongerenkerk nagenoeg onbereikbaar.

Daarom GEEN VIERING

Zondag 7 april 2019, 10.00 uur

6e  zondag veertigdagentijd

Viering van breken en delen

V. Truus van der Heijden

A. Leo Verbeek

L. Lenie Verhoeckx

+ JK-koor

Woensdag 10 april 2019, 19.15 uur

Taizégebed

V. Taizégroep JK Venlo

+ Samenzang Taizéliederen

Aansluitend koffie en thee

Zondag 14 april 2019, 10.00 uur

Palmzondag

Viering van breken en delen

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

A. communicanten, Henneke, Margriet.

+ JK-koor
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Donderdag 18 april 2019, 20.00 uur

WITTE DONDERDAG

Eucharistieviering

V. pastoraal team

A. Marjo Bongers

L. Max Görtjes

+ JK-koor

Vrijdag 19 april 2019, 20.00 uur

GOEDE VRIJDAG

Gebedsdienst

V. Hub van den Bosch

A. Marlein Vaessen

L. Monika Lindackers

+ Hans Cuppen (zang)

Zaterdag 20 april 2019, 20.00 uur

PAASZATERDAG

Paaswake - eucharistieviering

V. Piet Giesen en Hub van den Bosch

A. Peter Verhoeckx

L. Daniëlle Wipkink

+ Louise van den Brand

Zondag 21 april 2019, 10.00 uur

PAASZONDAG

Eucharistieviering 

V. pastoraal team

A. Marjo Bongers

L. Max Görtjes

+ JK-koor

Maandag 22 april 2019, 10.00 uur

2e PAASDAG

Viering van breken en delen

V. Hub van den Bosch

A. en L. nog niet bekend

+ cd-muziek

Zondag 28 april 2019, 10.00 uur

Beloken Pasen

Viering van breken en delen

V. Truus van der Heijden

A. Henneke Roox

L. Margriet Meerts-Kwarten

+ nog niet bekend
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verjaardagen in maart 

03 Marlein Vaessen lid JK-Koor

05 Peter van Dooren JK-Big Band- drums

16 Lies Tummers

18 Marlie Hanraths Triple Quartet

19 Lilo Stark collecte/communie

22 Marieke v.d. Grinten JK-Big Band: trompet

26 Jos Peeters JK-Big Band: trompet

27 Jens Timmermans

29 Piet Linssen JK-Big Band: trompet

30 Heinz Dreuning JK-Big Band: trombone

31 Juliane Schmitz lid JK-Koor

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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zondag 3 maart 
Carnavalsgezelschap Jocus Toekôms in de Jongerenkerk Venlo

Op zondag 3 maart zal in de carnavalsviering het gezelschap van Jocus Toekôms

met in haar midden het prinselijk trio haar opwachting maken in de Jongerenkerk

Venlo. 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 Truu (Truus van 

der Heijden).

Alle grote en kleine Jocussen en Jocusinnen  willen we hiervoor van harte

uitnodigen

Jocus Toekôms

‘t prinselik dreejspan 2019:

prins Joshua I
en zien adjudante

Bowe en Joep
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vastelaovend 

Vastelaovend

Langsaam begint 't bloud te kriebele,

dae sjoone tied is weier dao.

Dan viere veer drie daag vastelaovend

dat sjteit òs toch zoo nao.

 

Pekskes waere opgesjtreeke,

't maske wurt nog 'ns gepas.

Nog effe kieke in de sjpeigel

en dan begint de groote sjpas.

 

Drie daag maake veer òs laam,

me heurt zoo gout wie geine klaage.

Drie daag zònger òngerlinge sjtried,

me kènt weier get van-ein verdraage.

 

Doerde 't daoròm mer get langer,

zoo'ne daag of

driehònderdviefensestig.

Dan waor 't laeve vööl aantrèkkelikker,

dan waor 't alleney neit zoo lestig!

Wiel Rouland

Carnaval en het masker van Rouault

bij ons thuis,

jaren geleden,

hing in de hal

naast de kapstok

een reproductie

van het meesterwerk:

het masker 

van Rouault.

schertsend

verwelkomde mijn vader

nieuwe gasten dan telkens:

als je nog een masker op hebt,

hang het dan bij je overjas aan de

kapstok.

hier hoef je niet te denken zoals wij.

hier moet je niet identiek voelen

zoals wij.

wij proberen gastvrij te zijn en te leven.

ook jij mag hier je jezelf zijn en blijven

vol respect ,

met je eigen wensen, 

je eigen verlangens, 

je eigen gedachten.

respect voor andere meningen

zonder mijn eigen mening te moeten

verraden,

heb ik met de paplepel

van thuis uit meegekregen.

vooral met carnaval

ben ik daarvoor ieder jaar

nog heel dankbaar
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verslag Breed Overleg

Aanwezig: 41 personen

 

11:00 uur opening door de voorzitter

Gerrie Gijsen opent de bijeenkomt door

iedereen welkom te heten. We willen met

elkaar bespreken wat er leeft, wat we aan het

doen zijn, kijken of we op de goede weg zijn.

Gerrie wijst op zaken die spelen op dit moment:

Opschoonactie

Ze noemt de ‘opschoonactie',  vanuit het idee om steeds meer samen met andere

organisaties  acties te ontplooien. En ons te verbinden aan anderen. Zo willen we

als Jongerenkerk mensen bereiken en laten weten dat we er als Jongerenkerk nog

steeds zijn. Zo willen we ook deze JK delen met anderen, handen en voeten geven

aan die boodschap van liefde. In de ‘opschoonactie' willen we aandacht geven aan

het milieu, de omgeving, de binnenstad.

Fairtrade en Groene Kerk

Tweede punt is dat we Fairtrade en Groene Kerk zijn. Daarom heen willen we iets

organiseren en de Jongerenkerk onder de aandacht brengen. We merken nog

steeds dat mensen niet weten dat we bestaan of wat er allemaal mogelijk is.

55 jaar JK Venlo

Volgend jaar 55 jaar Jongerenkerk Venlo. Natuurlijk kunnen we dat niet zo groots

vieren als het 50-jarig bestaan. Idee of vraag is om als jullie herinneringen hebben

aan de hand van foto's uit die 55 jaar, dat jullie die aanleveren via bestuur of

jongerenkerkvenlo@hetnet.nl. Dan kunnen  we die inscannen en tentoonstellen.

Misschien hebben jullie nog ideeën en die horen we graag.

Bezoek bisschop Smeets aan dekenaat Venlo

Van 26 t/m 28 april bezoekt bisschop Smeets het dekenaat Venlo en ook de

Jongerenkerk en 't Groenewold. Tevens wordt op zondag 28 april de Martinuskerk
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basiliek. We moeten kijken hoe we hem ontvangen en daarover overleggen

bestuur en pastoraal team. 

Mededelingen door de penningmeester inzake de financiën
Jan Lammerse, onze penningmeester, neemt ons mee in de ontwikkelingen op

financieel gebied.

• De gemeente Venlo heeft ons voor 3 jaar de subsidie toegekend waarbij inzet

voor mensen aan de onderkant , met o.a. solidariteitsmaaltijd die verzorgd

wordt door vele vrijwilligers en de inzet van de pastor. Maar naast de

gemeente zijn er ook andere fondsen die op basis van diezelfde inzet m.n. van

de vele vrijwilligers de Jongerenkerk ondersteunen.

• Jan dankt ook voor de donaties aan de Jongerenkerk door bezoekers en mede-

werkers. De vaste maandbijdragen zijn zelfs iets gestegen.

• De wekelijkse collectes lopen wel terug maar dat komt door het teruglopende

bezoekersaantal.

• Jan geeft verder aan dat de situatie zodanig is dat we wel voor drie jaar de

functie van de pastor kunnen garanderen.

Mededelingen Fairtrade Werkgroep, Pastoraal team en/of andere

werkgroepen
55 jaar JK:

Hub geeft aan dat afgelopen vrijdag bij het JK-koor voor het jubileum jaar ge-

opperd is om bijvoorbeeld Ave Eva, een muzikaal programma in de trend van

‘Kerstzinnig' ten gehore te brengen. Gé heeft dat uitgewerkt en er moeten nog

passende liederen bij gezocht worden EN de oproep van Dries tijdens de

mededelingen: dan zou het fijn zijn als er meer mannen bij het koor zouden

aansluiten.

We zouden het Ave Eva dan wellicht, samen met de tentoonstelling van foto's van

jullie met herinneringen aan de Jongerenkerk, kunnen uitvoeren.

Fairtrade Kerk en Groene Kerk

Sinds twee jaar is de Fairtrade Werkgroep bestaande uit: Leo Verbeek, Hans Spee,

Max Görtjes, Hermann Flüggen, Gerard Linssen en Hub actief. Eind vorig jaar

kregen we twee predicaten, eerst Groene Kerk en in december Fairtrade Kerk. We

willen dat ook bekendmaken. In overleg met Joop Karremans van Fair Venlo is de

laatste twee vergaderingen daarnaar gekeken. De gemeente Venlo prolongeert in

2019 ook haar titel Fairtrade Gemeente. Fair Venlo wil daar in de Fairtrade week

2019 van 5-12 mei aandacht aan besteden. Daarom is ervoor gekozen om op
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zondag 5 mei een grote manifestatie te organiseren samen met Jongerenkerk,

Joriskerk, Wereldwinkel, Fontys Hogeschool, winkeliers, ondernemers .

De opzet in concept is:

• Beginnen met een Fairtrade ontbijt  om 10.00 uur waaronder bezinnende

gedachten die aansluiten bij rechtvaardige verhoudingen, eerlijke handel,

ecologisch verantwoord produceren.

Daarna uitreiking van de titel fairtrade Gemeente en onthulling JK Venlo

Groene en Fairtrade Kerk.

• Voor de kerk op het plein kraampjes van o.a. Samenstroom, elektrische auto´s,

stands van Fontys studenten, biologische producten  en een wandel-of

looproute naar winkeliers die verantwoord ondernemen of fairtrade producten

verkopen.

• In de namiddag ook workshops door o.a. Fontysstudenten.

E.e.a. houdt in dat we dan GEEN zondagsviering hebben zoals normaliter gedaan

wordt, maar een ontbijt waaronder bezinning en hopelijk doet ook de Joriskerk

mee en laten zij hun zondagsdienst ook vervallen. Waarschijnlijk gebruiken we dan

de kerkruimte voor het ontbijt en het voorportaal voor het klaarzetten van

producten voor de maaltijd e.d.

Reacties:

• Er is grote instemming vanuit de aanwezigen.

• Henk Linders merkt op dat we ons niet teveel moeten richten op Fairtrade in

relatie tot de Derde Wereld maar vooral ook moeten kijken naar onze eigen

omgeving, naar eigen winkeliers, eigen producenten en boeren, omdat die het

ook moeilijk hebben en dat ver weg aandacht geven aan boeren en onder-

nemers al zo lang gedaan wordt, maar de eigen omgeving vergeten wordt.

• Leo Verbeek geeft aan dat dit ook zeker daarin zit. En dat het een ook niet

zonder het ander kan. Alles is met elkaar verbonden.

• Piet Linders merkt op: think Global and act Local: denk globaal en werk lokaal.

• Juist onder deze noemer zal e.e.a. gestalte krijgen. De Fairtrade Werkgroep zal

onder Fair Venlo als drager verder zaken uitwerken en we houden jullie op de

hoogte.

• Gerrie Gijsen verwijst nog naar twee artikelen die ze gelezen had en waarin

naar voren komt dat we te klein denken. Het ging er over dat de vraag gesteld

werd:  wat maakt het nu uit dat we in ons kleine Nederland ons druk maken
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over CO2-reductie en energieverbruik. Zo´n klein land zet geen zoden aan de

dijk. Gerrie geeft aan:  ook al zijn we maar klein, we moeten wel iets doen.

Opschoonactie 13 april 2019

Na de opschoonactie van 27 oktober 2018 is er een vervolg en wel, zoals juist in de

dienst gezegd, op zaterdag 13 april a.s. We komen dan om 09.30 uur samen hier in

de Jongerenkerk en dan gaan we naar Kop van Weerd, fietsbrug, Koninginnesingel,

Wilhelminapark, parkeerplaats achter Benders.

Van 10.00 – 12.00 uur schoonmaken en zakken verzamelen bij Grenswerk om

vervolgens terug te komen naar de JK. Maaltijd is dan in HomePlus.

Opgeven kan via de lijsten die klaar liggen in de Jongerenkerk. Doe met zoveel

mogelijk mensen mee.

Dit sluit natuurlijk ook aan bij Fairtrade en verantwoord omgaan met milieu en

omgeving.

Tevens kunnen jullie ook al noteren dat op zaterdag 12 oktober de derde

opschoonactie is.

Bezoek bisschop Smeets aan dekenaat Venlo en Groenewold en Jongerenkerk.

Van vrijdag 26 april tot en met zondag 28 april bezoekt de nieuwe bisschop het

dekenaat Venlo.

In het dekenaal pastoresoverleg is dat vorige week besproken. Het dekenaats-

bestuur had verzocht om andere data vanwege het ongelukkige weekend én

voorjaarsvakantie én koningsdag maar de andere optie was 3 t/m 5 mei of midden

in de zomervakantie in juli. Die opties waren nog minder geschikt.

Er ligt een heel programma:

• Op vrijdag 26 april: ontvangst door dekenaatsbestuur waarna gesprek met

pastores.

• Na de middag vertrek naar de Federatie Blerick en daarna naar de cluster

Reuver-Beesel-Offenbeek 

• Zaterdag 27 april: gesprekken met parochie platforms en groepen van diaconie,

catechese, missie-vrede-ontwikkeling. Aansluitend bezoek aan Venlo Noord en

lunch Albertushof en na de middag naar Lomm-Arcen-Velden en bezoek

Federatie Tegelen

• Zondag 28 april: 10.00 uur viering in de Martinuskerk en inzegening tot basiliek

waarna receptie in de Maaspoort. Tussen 14.00-16.00 uur bezoek aan

Groenewold en Jongerenkerk.
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Het moet nog besproken worden hoe en wat. In ieder geval een woord van

welkom door de voorzitter. Misschien bij het weggaan hem een boek meegeven en

de lezing van Harry Notenboom b.g.v. het 50-jarig bestaan en misschien kunnen

we de film laten zien die gemaakt is b.g.v. 50 jaar JK Venlo. En natuurlijk in gesprek

met de bisschop.

Henk Linders: maak er niet het gebruikelijke protocol van, van toespraken en iets

meegeven maar vooral van in gesprek gaan met de bisschop.

Hub: Dat zal ook de bedoeling zijn. En misschien wil hij zelf ook iets zeggen.

Piet Linders: Wat we hem gaan vertellen is bijvoorbeeld dat we de binnenstad 

schoonmaken.

Hub: Waar we het niet over hebben is over het vieren want dan zijn we zo uitge-

praat. Dat zullen andere pastores ook niet doen, maar vooral de bisschop vertellen

over wat we doen op het gebied van diaconie, welke vorm van catechese, hoe de

parochies, de kerk naar buiten treden.

Iedereen is dus van harte welkom op 28 april om aan te sluiten. Waarschijnlijk,

wens van Hub,  is om eerst de Jongerenkerk te doen omdat hij om 16.00 uur weer

een andere verplichting heeft.

Bestuur en Pastoraal Team zal zich hierover buigen en met jullie verder ook delen

en bespreken hoe en wat. Maar vooral: gemeenschap laat op de 28ste april van je

horen.

God jij en jou noemen

Onlangs hebben we  in het Pastoraal Team gesproken over een vraag en opmer-

king om God in plaats van ´U´ ´jij´ en jou´ te noemen met name bij 1e communi-

canten en kindervieringen.

Dat heeft aandacht en we willen waar mogelijk dat doen, maar we kunnen dat niet

overal even strak doorvoeren. Sommige teksten kun je niet aanpassen, zoals het

Onze Vader of teksten geleend van anderen. Tevens de persoonlijke beleving van

voorgangers en tekstmakers moeten we respecteren. Verder, we hebben het er

hier ook wel eens over gehad, heeft het ook met respect en eerbied te maken,

waar men ook verschillend over denkt.
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Dus het heeft onze aandacht maar we kunnen niet zomaar alles in jou en jij

omzetten als het om God gaat, maar waar mogelijk houden we daar rekening mee.

Nelly Schreurs geeft aan dat je naar ouders ook niet altijd jij en jou gebruikt v.w.

respect.

Martin Huizinga: Er is ook een beweging terug van aanspreken met jij en jou naar

u.

Dus: waar mogelijk ja en we houden er rekening mee, maar niet altijd en overal.

In gesprek met de gemeenschap n.a.v. gedane mededelingen en

andere in de gemeenschap levende vragen, suggesties en

opmerkingen

Gerrie neemt het woord en vraagt of er nog opmerkingen zijn over ingebrachte

zaken, of andere punten die iemand heeft.

Hermann Flüggen geeft aan dat hij zeker meedoet met de opschoonactie al is het

met de rollator en Corry ook. Dat zijn er dan al twee. We hangen de zak aan de

rollator en duwen voort en dan kunnen anderen de zak vullen.

Gerrie Gijsen merkt nog op dat zij ook vanmorgen weer vindt dat het JK-koor

geweldig zingt.

Marlein Vaessen: i.z. bijdrage aan koffie en thee. Marlein geeft aan dat zij geen

bijdrage doet, omdat verschillende mensen van het koor eigen koffie en eigen thee

gebruiken en daarom nog nooit een bijdrage heeft gedaan. Wellicht kan daar aan-

dacht voor zijn, dat ook voor mensen die bijv. zwarte thee drinken en caffeïnevrije

koffie, dat daarvoor koffie en thee is zodat zij niet zelf daarvoor hoeven zorgen.

We nemen ook dat mee en kijken dat dit wellicht verzorgd kan worden.

Gerrie vraagt of er nog meer opmerkingen en vragen zijn. Dat is niet het geval

Om 11.50 uur dankt Gerrie iedereen voor de aanwezigheid en inbreng en sluit af.

Verslag:

Lenie Verhoeckx-Verhaeg
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vastentijd 2019: gedachten
Thema: Water.

Zorgen voor elkaar

Elke dag het hele jaar.

Zorgen wij op school voor elkaar.

Soms gaat het niet goed,

als iemand iets vervelends doet.

Daarvoor heb je regels opgeschreven,

zodat je weet,

hoe je met elkaar moet samenleven.

Als je ruzie blijft maken

of de stemmen staken.

Over wat niet mag en wat wel,

is meester of een juf daar.

Dan kom je er samen uit

en kun je verder met elkaar.

Zo was Mozes er voor zijn mensen,

toen zij water wensten.

Met een stok tegen een steen,

was er opeens water voor iedereen.

Een beter bestaan

In ons land, dichtbij,

niet ver van jou en mij vandaan,

heeft ook niet iedereen

een goed bestaan.

Mensen zonder werk,

mensen die eenzaam zijn,

misschien moet jij daar eens heen.

In landen ver van ons verdaan,

zijn er mensen

nog armer, hebben bijna niets.

Niet alle dagen warm eten,

oude mensen, alleen en vaak vergeten.

Geen schoon water uit de kraan.

Daarom werken we hier

voor de nieuwe waterpomp,

met het allergrootste plezier.
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 nieuw “hongerdoek” 2019
de afbeelding op pagina hiernaast is een kwartslag gedraaid

Voor de Vastenactie 2019 en vastenactie 2020 is er weer een nieuw Hongerdoek.

Dit is gemaakt door Uwe Appold.

Het thema is: ‘Mens, waar ben je?'

‘Weer geen mens te zien', klagen we wel eens als we alleen gelaten zijn en

niemand anders zich verantwoordelijk voelt.

Vandaag kunnen we vaak roepen: ‘Mens, waar ben je?'.

Wat doe je als minderheden uitgesloten en kwetsbare mensen in de steek gelaten

worden?

Hoe reageer je als onverschilligheid en haat toenemen? 

Mens, hoe wil jij vorm geven aan je toekomst?

Vragen die uitgewerkt zijn in het Hongerdoek. 

De uitgebreide beschrijving zal beschikbaar zijn in de Jongerenkerk.

Ik hoop dat we ons laten inspireren door dit Hongerdoek 2019
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JK-Koor zoekt nieuwe leden

oproep 

    oproep 

oproep 
                                                                                 

Ben jij diegene die wij zoeken?

Ben jij die te gekke, leuke, spontane muzikale man of vrouw die de uitdaging aan

durft te gaan om ons koor te komen versterken?

Wij, een hechte, te gekke, spontane muzikale

groep koorleden zijn op zoek naar versterking.

Naar jou dus!

Wij repeteren op vrijdag van half 8 tot kwart over 9

in de Jongerenkerk en aansluitend is er tijd om bij

te kletsen met koffie/thee met wat lekkers.

Op de eerste twee zondagen van de maand zingen

we in de viering om 10.00uur in de Jongerenkerk.

Sta op. Zing mee.

Interesse of vragen? Dat kan bij Dries de dirigent tel: 0620978848  of bij een van de

koorleden of loop vrijblijvend binnen op vrijdagavond.                                                     

                                     

Groeten Marlein.
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roze zaterdag 

in Venlo/Krefeld en de Nashvilleverklaring

Hub van den Bosch, onze pastor in de Jongerenkerk (met voornamelijk oudere

mensen) sprak onlangs overtuigd over het positieve belang van de Roze Zaterdag.

Gezien de reactie leek het erop dat de kerkgangers Hubs mening deelden. Dat zou

in een ander gezelschap met ouderen volgens mij niet het geval zijn. In de katholie-

ke opvattingen van vijftig, zestig jaar geleden, was homofilie zondig. Deze mensen

waren ‘ziek' en moesten genezen. Gescheiden personen mochten niet ter commu-

nie. Kapelaan Leo Brueren dacht anders en heette hen welkom evenals gescheiden

mensen. Vanaf het begin van ‘zijn' Jongerenkerk in de jaren vijftig van de vorige

eeuw. Ook bij de communie. Aanhangers van de uit Amerika afkomstige Nashville-

verklaring zijn mordicus tegen. Maar een  aantal dominees en ook Kees van der

Staay, fractievoorzitter van de Staatkundig Gereformeerde Partij in de Tweede

Kamer, die de verklaring ondertekenden, blijven homofilie afkeuren en veroorde-

len. Van der Staay is bijna het langstzittende lid van de Tweede Kamer en alom

gerespecteerd om zijn consequente staatkundige inzichten. Niet zelden behoedt hij

daardoor de Kamer voor de waan van de dag. 

De Nashville-ondertekenaars zeggen "In strijd met de bijbel". In strijd met de letter

van de bijbel . In de Jongerenkerk zoeken wij voortdurend naar de bedoeling van

de bijbelse verhalen, niet alleen naar de letter. Immers de verhalen zijn geschreven

in heel andere tijden. Voorbeelden uit die andere tijden kloppen vaak niet meer

met onze tijden. Wij weten dat de zon om de aarde draait en niet wat de kerk ja-

renlang leerde: dat de zon draait. Dat zoeken naar de bedoelingen van de bijbelse

verhalen kenmerkt de Jongerenkerk. Zoeken behoort tot onze identiteit. De profe-

ten geven richtingen aan, niet de precies te volgen weg, aldus voorganger Piet

Linders op zondag 13 januari j.l. Wij moeten uiteindelijk zelf en samen onze weg

vinden, waarbij de bijbel ons helpt met zijn verhalen. Verhalen, die tweeduizend

jaar en langer geleden geschreven zijn. Letters staan op papier. Maar tijden veran-

deren

De waarden, die we ons toe-eigenen rond onze 15- tot 20-jarige leeftijd gaan deel

uitmaken van onze identiteit, zoals bijvoorbeeld de katholieke identiteit. Als later

inzichten veranderen zoals over homofilie, kan het verstand meestal met die veran-

dering meegaan. Maar daarmee is nog niet je identiteit veranderd. Die zit in je

diepere wezen. Dat kun je niet door op een knop te drukken van de ene dag op de

andere veranderen. Ook niet van het ene jaar op het andere. Dat kost soms gene-
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raties. Daar hebben opinieschrijvers en andere opiniemakers vaak geen begrip

voor. Als de rationele inzichten veranderen vinden zij dat ook de waarde opvatting

van alle mensen ineens moet veranderen. Meer begrip voor de aard van de diepe

(geloofs-) waarden, die niet in een vloek en een zucht kunnen veranderen, zou de

verbindingen binnen ons volk en daarmee de samenhang binnen onze cultuur

kunnen versterken. En daarmee onze samenleving stabieler maken.

Harry Notenboom

samen ontbijten

Beste allemaal,

Er is weer een nieuwe datum gepland voor het gezamenlijk ontbijt:  

zaterdag 16 maart 2019 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 vruchtenyoghurt en drie kopjes koffie of thee. De totale

kosten bedragen € 4,95 

Ik zie jullie graag tegemoet! 

Hartelijke groet, Marjo Bongers
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concert Vocal Group Joy

28 april 2019

“RHYTHM”

Veel Afrikaanse muziek en muziek die daarop is geïnspireerd:

van Chubby Checker tot Coldplay

WORKSONG, GOSPEL,

RAGTIME, JAZZ, 

ROCK & ROLL, SOUL, 

DISCO, REGGAE, ETC.

Waar het mensen in hun

dagelijks leven niet zo ge-

makkelijk lukt om tot elkaar

te komen en een samen-

smelten van culturen aan te

gaan is dit in de muziek an-

ders. Allemaal kennen we

wel de oude schoolliederen als b.v. “Kumbayah my Lord”, Swing low Sweet Chari-

ot” en vele anderen. Ook zongen we uit hartenlust in de 60-er jaren mee met Rock

& Roll-nummers van Chubby Checker of Elvis Presley. Maar welke weg heeft de

muziek afgelegd tussen “Kumbayah my Lord” en b.v. “Viva la Vida” van Coldplay.

Vocal Group Joy vond dat een mooie ontdekkingsreis. Het resultaat is verwerkt in

ons nieuwe concertprogramma met als thema: “Rhythm”. Sprankelende, enthousi-

aste Afrikaanse liederen uit verschillende regio’s van dit prachtige continent staan

in de eerste helft van het concert op het programma. Denk aan b.v. “Yesu Ni

Wangu” als trad. Swahili song en “Mamaliye” als trad. Zulu-song. Afgewisseld met

djembé geroffel, zo typisch aan de Afrikaanse muziek. Geleidelijk komt de gospel-

muziek in beeld. De muziek van het hart met veel bezieling, prachtig gezongen

door de slaven uit de zwartste periode van de Amerikaanse geschiedenis. Muziek

die hen op de been hield en bemoedigde.
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Na de beëindiging van de slavernij drong de invloed van de Afrikaanse muziek door

in onze westerse muziek. Ragtime muziek, zoals wij die wel kennen als achtergrond

bij de oude geluidloze films in de bioscopen en Jazzmuziek. Deze ontwikkeling

leidde in de 50-er jaren tot het ontstaan van de Rock & Roll. Een mengstijl met

elementen uit Rhytm & Blues, gospel en Country & Westernmuziek. Fats Domino,

Little Richard, Bill Haley, waren de grote helden van het eerste uur. Gevolgd door

o.a. Elvis Presley en Chubby Checker. Geleidelijk gingen westerse stijlen zich ver-

mengen met deze ritmische muziek. Soul, disco, Hip-hop etc. Joy geeft daar een

kleine impressie van in de 2e helft van het concert met nummers als, “Let’s Twist

Again”, “Fame”, ”Hey Brother”etc.

U wilt dit mooie avontuur beslist niet missen. Beleef het met ons.

MUZIEK: VOCAL GROUP JOY o.l.v. Gerda Hendrikx. Ad Welten, basgitaar. Jan

Voermans, slagwerk. Erwin Muller, piano. Djembe en dans

PLAATS: Venlonazaal

TIJD: zondag 28 april 2019, 15.00u

ENTREE: ONLINE € 10,00 (- Vrienden van Joy - en kinderen tot 8 jaar € 7,50)

AAN DE KASSA:  € 12,50

START KAARTVERKOOP: 10 JANUARI 2019 via

 kaartverkoop@vocalgroupjoyvenlo.nl

(De kaarten liggen op de dag van het concert bij de kassa voor u klaar)

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)
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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

vanaf  09.30 uur aanwezig op het secre-

tariaat 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

06 - 453 725 74

Gerrie.gijsen@gmail.com

Bankrekening Stichting Vrienden

NL41RABO0173802850 

JK - Jouw Kerk - inleveren kopij

De volgende JK-Jouw Kerk verschijnt op

zondag 31 maart 2019.

Kopij voor dat nummer kan tot en met

22 maart 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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