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JONGERENKERK VENLO
  Het verhaal gaat verder ...

elke zondag 10 uur 



agenda mei - juni 2019

m e i   2 0 1 9

05 10.00 u. Bezinnende maaltijd en Fair Trade-bijeenkomst (tot 15.00 u.)
06 16.30 u. Overleg Pastoraal Team (tot 18.00 u.)
08 09.00 u. JK versieren voor 1e communieviering
08 13.30 u. Bijeenkomst communicanten 2019 (tot 15.30 u.)
10 09.00 u. JK versieren voor 1e communieviering (tot 12.00 u.)
12 10.00 u. Viering Eerste Communie
14 13.00 u. Conferentie Bindkracht (tot 17.00 u.)
19 10.00 u. JK-zondagviering
26 10.00 u. JK-zondagviering
30 10.00 u. JK-viering - Hemelvaartsdag

j u n i   2 0 1 9

02 10.00 u. JK-zondagviering
09 10.00 u. JK-zondagviering - PINKSTEREN
10 10.00 u. JK-viering van 2e Pinksterdag (onder voorbehoud)
16 10.00 u. JK-zondagviering
23 10.00 u. JK-zondagviering
30 10.00 u. JK-zondagviering - afsluiting 54e seizoen
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vieringen mei - juni
V. = voorganger;  A. = assistent;  L. = lector; + = muziek/zang

Zondag 5 mei 2019, 10.00 uur
GEEN VIERING MAAR BEZINNENDE
MAALTIJD
Bezinnende gedachten ds. Silvis en Hub
van den Bosch
+ JK-koor eventueel aangevuld met

leden Cantorij Joriskerk
Aansluitend onthulling bordjes JK
Groene kerk en Fairtrade kerk (nadere
informatie volgt)

Woensdag 8 mei 2019, 19.15 u.
Taizégebed

V. Taizégroep JK
+ samenzang Taizéliederen
Aansluitend koffie en thee

Zondag 12 mei 2019, 10.00 uur
VIERING 1E COMMUNIE  2019

Eucharistieviering
V. Piet Giesen, Truus v.d. Heijden, Hub

v.d. Bosch
A. communicanten 2019
+ JK-koor + communicanten

Zondag 19 mei 2019, 10.00 uur
Eucharistieviering

V. Deken Spee
A. Marlein Vaessen
L. Monika Lindackers
+ Spirit of Love

Zondag 26 mei 2019, 10.00 uur
Viering van breken en delen

V. Truus van der Heijden
A. Henneke Roox
L. Margriet Meerts-Kwarten
+ Blokfluitsensemble Musica Mosa 

Donderdag 30 mei 2019, 10.00 uur
Hemelvaartsdag

Viering van breken en delen
V. Hub van den Bosch
A. Marjo Bongers
L. Daniëlle Wipkink
+ nog niet bekend

Zondag 2 juni 2019, 10.00 uur
Viering van breken en delen

V. Hub van den Bosch
A. Peter Verhoeckx
L. Paul-Jan Heijnen
+  JK-koor

Zondag 9 juni 2019, 10.00 uur
PINKSTEREN

Eucharistieviering
V. Pastoraal Team
A. Lenie Verhoeckx
L. Max Görtjes
+ JK-koor
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Maandag 10 juni , 10.00 u. (o.v.b.)
Viering van breken en delen

V. Hub van den Bosch
A. Marlein Vaessen
L. Monica Lindackers
+ cd-muziek

Woensdag 12 juni 2019, 19.15 uur
Taizégebed

V. Taizégroep JK
+ samenzang Taizéliederen
Aansluitend koffie en thee

Zondag 16 juni 2019, 10.00 uur
Viering in Taizéstijl

V. Taizégroep
+ Taizéliederen en samenzang

Zondag 23 juni 2019, 10.00 uur
Viering van breken en delen

V. Truus van der Heijden
A. Henneke Roox
L. Margriet Kwarten-Meerts
+ Hans Cuppen (zang)

Zondag 30 juni 2019, 10.00 u.
AFSLUITING 54STE SEIZOEN
Viering van breken en delen

V. Hub van den Bosch
A. Marjo Bongers
L. Mieke Verkoeijen
+ JK-koor

verjaardagen in mei 

01 mei Patricia Spee Bloemengroep/poetsgroep
02 mei Chris Dik JK Big Band: tenorsax
03 mei Maria van Duinhoven Bloemengroep
09 mei Nelly Schreurs
15 mei Carla Faust-Boer
15 mei Piet Giesen Pastoraal team
19 mei Bep Notenboom
19 mei Mieke Verkoeyen Taizé groep
30 mei Corry Flüggen Wel/Wee groep
30 mei Peter Schurman
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zondag 28 april

Bisschop Smeets
bezoekt Jongerenkerk

en Groenewold

In het weekend van vrijdag 26 tot
en met 28 april brengt bisschop
Smeets een bezoek aan het
dekenaat Venlo. Hij bezoekt in
die drie dagen alle delen van het
dekenaat en op zondag zal hij de
Martinuskerk in een pontificale
viering verheffen tot basiliek.

Aansluitend is een receptie in de maaspoort van 12.00-14.00 uur.

Op zondagmiddag zal hij vanaf 14.00 uur een bezoek brengen aan de
Jongerenkerk en het Groenewold. Het programma ziet er als volgt uit:

14.00 u. ontvangst in de Jongerenkerk.
14.05 u. welkom door Gerrie Gijsen als voorzitster van de Stg. Jongerenkerk

Venlo
14.10 u. a.h.v. wat beeldmateriaal vertellen we kort iets over het Groenewold en

de Jongerenkerk.
14.20 u. in gesprek met de bisschop onder het genot van een kop koffie.
15.00 u. afsluiting in de Jongerenkerk en de bisschop gaat naar het Groenewold.

Tussen 15.10-16.00 uur verzorgt de Staf en het bestuur van het Groenewold het
bezoek aldaar.

Iedereen is van harte uitgenodigd om vanaf 14.00 uur tot en met 16.00 uur
aanwezig te zijn in de Jongerenkerk en aansluitend in het Groenewold.

Bestuur en Pastoraal Team van de Jongerenkerk Venlo
Staf en Bestuur Groenewold
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zondag 5 mei

FairVenlo en partners organiseren Global Goals Evenement 5 mei
en Jongerenkerk Venlo officieel Groen Kerk en Fairtrade Kerk

FairVenlo viert Bevrijdingsdag met een evenement rondom fairtrade, duurzaam-
heid en de Global Goals. Geen toeval, want 5 mei is de eerste zondag van de Fair-
trade week. Daarbij is er ook landelijk volop aandacht en zijn er acties rondom dit
thema. Vanuit de Fairtrade Gemeente Campagne zijn er drie zaken te vieren in
Venlo: De Jongerenkerk verkreeg de titel Fairtrade Kerk en daarnaast het predikaat
Groene kerk, Fontys Venlo prolongeert haar in 2015 verkregen titel Fairtrade Ho-
geschool en Venlo als gemeente prolongeert haar in 2012 verkregen titel Fairtrade
Gemeente. 
Het programma start om 10.00 uur met een gezamenlijke maaltijd in de Jonge-
renkerk. Vervolgens zet de voorzitter van de landelijke Fairtrade Gemeente cam-
pagne Henk Zandvliet de drie organisaties in het zonnetje en reikt de juryrappor-
ten uit. Aansluitend onthullen wethouder Marij Pollux en de voorzitter van Jong-
erenkerk Venlo, Gerrie Gijsen, de plakaten voor Fairtrade en Groene Kerk. Maartje
Aarts, voorzitter van het Platform Global Goals Oss besluit met een inspirerende
lezing over de Global Goals en het platform. Buiten is een markt waar Venlose
organisaties laten zien hoe ze lokaal meewerken aan de realisering van een of
meerdere van de 17 Global Goals. Fanfaar TrotWaar zorgt voor wereldmuziek.
Verder is er een wandelroute uitgezet in de binnenstad langs deelnemende wink-
els en horecagelegenheden van de EerlijkWinkelen route Venlo. Om 15.00 uur
sluiten we het evenement.
Voor deelname aan de maaltijd kunt u zich tot 28 april aanmelden via in-
fo@fairvenlo.nl. Aan de andere onderdelen van het programma kunt u zonder
aanmelding deelnemen en wordt aanmelding door de organisatie wel gewaar-
deerd.
De 17 Global Goals vormen wereldwijd een integrale actie-agenda voor duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen. Leiders van 193 landen hebben toegezegd zich in te
zetten om de doelen vóór 2030 te realiseren. De 17 doelen zijn voor de hele we-
reld en voor alle mensen. Meer informatie over Global Goals en hoe Fair Venlo en
partners in 2018 aan die doelen werkte, leest u in haar jaarverslag 2018 op fairven-
lo.nl. Fair Venlo heeft de ambitie om een breder Global Goals Netwerk te vormen
met ondernemers en organisaties, overheid, onderwijs en burgerinitiatieven.
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zondag 12 mei - 10 uur

EERSTE COMMUNIE IN DE JONGERENKERK 

Op zondag 12 mei, tevens Moederdag,  vindt de 1e communie plaats van Senn,
Nina, Tara, Kay, Imke, Valerie en Guusje. De viering begint gewoon om 10.00 uur
en wordt opgeluisterd door het eigen JK-koor samen met de communicanten.
Het thema van de 1e communie 2019 is ´ VLIEG JE MEE!´.
De voorgangers zijn Piet Giesen, Truus en Hub en de communicanten en hun
ouders.

WE HOPEN DAT VELEN VAN DE GEMEENSCHAP VAN ONZE JONGERENKERK VENLO
AANWEZIG ZIJN OM DIT FEEST SAMEN MET DE COMMUNICANTEN, HUN OUDERS,
BROERS EN ZUSSEN EN VERDERE FAMILIE TE VIEREN!
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ter inspiratie

Hemelvaartsgedachten

Niet definitief
Het vertrek was niet definitief
Daarvoor heeft Hij ons te lief
Nog steeds wil Hij bij ons zijn
Aan Zijn tafel bij brood en wijn
Ook al verdween Hij uit het zicht
Hij hield Zijn blik steeds gericht
Op Zijn kinderen hier beneden
Waar Hij intens voor heeft geleden
Hij wil nu onze plaats bereiden
Waar wij eeuwig, zonder lijden
In Zijn nabijheid mogen leven
Om Hem daar alle eer te geven
Zijn vertrek was niet definitief
Toen Hij zich van hier verhief
Hij vertrok om terug te keren
Ondanks dat men blijft beweren
Dat zoiets niet kan bestaan
En men gelooft in eigen waan
Blijf standvastig op Hem bouwen
Want Hem kun je echt vertrouwen.

Opgevaren
Om op te varen
Moest Hij neerdalen
Om weg te halen
De vele gevaren
Van onze zonden
Die Hem verwonden

Hij droeg de straf
Daar aan het kruis
Ver van ‘t Vaderhuis

Tot in het graf
En door Zijn dood
Verlossing bood

Maar Hij is opgestaan
En dit nieuwe leven
Wil Hij ook geven
Als wij tot Hem gaan
En Hem oprecht belijdenOns van
zonden te bevrijden

Ook nu Hij opgevaren is
Laat Hij ons niet alleen
Hij houdt ons op de been
Weet van ons gemis
Hij blijft voor ons zorgen
Tot aan de nieuwe morgen.

Logos
Het Woord was God
voor het eerst
tussen de regels van
nietszeggende propaganda
waar dat Woord
nooit werd gehoord

met op handen gedragen liefde
bracht Hij dat Woord
wist ook dat als Hij
dat Woord hardop
zou uitspreken
Zijn mond
gesnoerd zou worden

maar vreemd genoeg
het was niet meer
te verzwijgen dat Woord.
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geslaagde opschoonactie

Op zaterdag 13 april verzamelden zich in de Jongerenkerk 35 mensen die deelna-
men aan de ‘Opschoonactie'.
Mensen van Wijkoverleg Binnenstad, Fontys Hogeschool, Gemeente Venlo in de
persoon van wethouder Marij Pollux, van de Wereldwinkel, de Joriskerk, de Jonge-
renkerk en jongeren van HomePlus en ook twee mensen, die via de flyer waren
gekomen om vrijwillig mee te helpen.
Om 09.45 uur zwierven we uit naar de Kop van Weerd, de Maaskade, de Koningin-
nensingel en de fietsbrug en het Wilhelminapark.
Om 11.00 uur was er koffie bij Grenswerk en was al veel van de klus geklaard. Zo-
dat we vervolgens nog de parkeerplaats bij Benders hebben opgeschoond als ook
de Lage Loswal.
Om 12.00 uur trokken we weer richting Jongerenkerk om vervolgens in Homeplus
te genieten van een heerlijke lunch. In totaal werden er 26 zakken vuil verzameld.

Geweldig dat we samen met zovelen iets kunnen bijdragen aan ´Opgeruimd staat
netjes´, zoals we de ´Opschoonactie´ noemen. Het is iets kleins, maar elk klein
beetje draagt bij aan een schone stad en een beter milieu.
In oktober is een volgende ´Opschoonactie´.
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samen ontbijten

Beste allemaal,

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

zaterdag 18 mei 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 vruchten-
yoghurt en drie kopjes koffie of thee. De totale kosten bedragen € 4,95 

Ik zie jullie graag tegemoet! 
Hartelijke groet, Marjo Bongers

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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koffie-opbrengsten maart 2019

Datum Gebruikers Contant p.p. gemiddeld
 3-3 28 personen € 27,50 0,98
10-3 32 € 28 0,88
17-3 32 € 30 0,94
24-3 26 € 24 0,92

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

opgemaakt: 1-4-2019
Martin Huizinga 

zogezegd:

De mei van het leven bloeit slechts eenmaal en dan nooit meer.
Friedrich von Schiller

Ik hou van de maand mei. De belastingformulieren zijn op de post. De kachel kan
weer uit. De tuin is nu van mij en niet meer van de winter, en de kerstdrukte is nog
zeven maanden weg. Martin Buxbaum

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

-12-



opbrengst vastenactie 2019

In de afgelopen weken heeft in de Jongerenkerk de collectebus voor de vastenactie
gestaan. De opbrengst voor het ‘realiseren van een basisschool voor de kinderen in
Kitase' heeft 285,00 euro opgebracht.

Allen namens Bart van der Grinten en de CO- Foundation en bovenal de mensen in
Kitase hartelijk dank!
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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
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 26 mei 2019.
Kopij voor dat nummer kan tot en met
17 mei 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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