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JONGERENKERK VENLO
  Het verhaal gaat verder ...

elke zondag 10 uur 



agenda juli - augustus 2019

j u l i   2 0 1 9

06 13.00 u. Doop van Paul Kohler
07 10.00 u. JK-zondagviering - 1e vakantieviering
07 12.30 u. Doop van Milano Pelzer
08 16.30 u. Overleg Pastoraal Team
14 10.00 u. JK-zondagviering - 2e vakantieviering
21 10.00 u. JK-zondagviering - 3e vakantieviering
28 10.00 u. JK-zondagviering - 4e vakantieviering

a u g u s t u s   2 0 1 9
04 10.00 u. JK-zondagviering - 5e vakantieviering
08 - 11 Parkfeesten Venlo
11 10.00 u. JK-zondagviering - 6e vakantieviering
18 10.00 u. JK-zondagviering - 7e vakantieviering
25 10.00 u. JK-zondagviering - START VAN HET 55e SEIZOEN
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vieringen juli - augustus 1019
V. = voorganger;  A. = assistent;  L. = lector; + = muziek/zang

Zondag 7 juli 2019, 10.00 uur
1e vakantieviering - breken en delen

V. Piet Linders
A. Hannie en Bert Kort en Erna

Schreurs
+ Piet Hegger

Zondag 14 juli 2019, 10.00 uur

2e vakantieviering - Eucharistie 
V. Piet Giesen en Hub van den Bosch
A. Marlein Vaessen
L. Monika Lindackers
+ Ingrid Reinhoud (harp)

Zondag 21 juli 2019, 10.00 uur

3e vakantieviering - breken en delen 
V. Hub van den Bosch
A. Marjo Bongers
L. Henneke Roox
+ Gé van der Heijden (piano)

Zondag 28 juli 2019, 10.00 uur

4e vakantieviering - breken en delen 
V. Truus van der Heijden
A. Henneke Roox
L. Margriet Meerts-Kwarten
+ Hans Cuppen

Zondag 4 augustus 2019, 10.00 uur
5e  vakantieviering

Viering van breken en delen
V. Hub van den Bosch
A. Marjo Bongers
L. Max Görtjes

+ Ingrid Reinhoud (harp)

Zondag 11 augustus 2019, 10.00 uur
6e  vakantieviering
Eucharistieviering

V. Piet Giesen en Hub van den Bosch
A. Leo Verbeek
L. Hub van den Bosch
+ Piet Hegger (zang en gitaar)

Zondag 18 augustus 2019, 10.00 uur
7e  vakantieviering

Viering van breken en delen
V. Truus van der Heijden
A. Henneke Roox
L. Margriet Meerts-Kwarten
+ Astrid Meijer (harp)

Zondag 25 augustus 2019, 10.00 uur
Start 55e seizoen

Viering van breken en delen
V. Hub van den Bosch
A. Peter Verhoeckx
L. Henneke Roox
+ JK-koor

Zondag 1 september 2019, 10.00 uur
Viering van breken en delen

V. Piet Linders
A. Lenie Verhoeckx
L. Paul-Jan Heijnen
+ JK-koor
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verjaardagen juli en augustus

1 juli Monika Lindackers lid JK-koor
1 juli Guusje Spunda communicant 2019
3 juli Gé van der Heijden tekstschrijver/pianist enz.
4 juli Leo Verbeek lector/assistent
4 juli Frank van Gennip JK Big Band - altsax
4 juli Hans Spee Solidariteitsmaaltijd
5 juli Imke Oppermann communicant 2019
5 juli Frank Jacobs fotograaf JK
12 juli Henneke Roox bloemengroep/poetsgroep/liturgieoverleg
13 juli Jean-Marie Bakokimi koor familie Bakokimi
15 juli Quinn Klijzen
21 juli Anneriet van Nieuwenhoven
23 juli Jos Spee deken Venlo
25 juli Senn Soree communicant 2019
26 juli Tara Smeets communicant 2019
28 juli Elly Willemse Triple Quartet
31 juli Loes Moonen Praaggroep

3 aug. Fanny Moonen Praaggroep
14 aug. Lenie Verhoeckx Bestuur stg. Jongerenkerk/ lid JK-koor
15 aug. Marije Vola lector/assistent
25 aug. Ashwin Klijzen
27 aug. Tjeu Kunnen priester
30  aug. Hub van den Bosch pastor JK Venlo
31 aug. Harry Notenboom
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afsluiting 54e seizoen

Op de dag dat deze JK Jouw kerk uitkomt, sluiten we het 54ste seizoen af.
We gaan een wat ‘rustigere' periode in die we dan vakantieperiode noemen.
Even geen vergaderingen, even geen symposia, niet talloze afspraken. 
Even een tijd om alles bij te werken en rustig aan te doen. 
Sommigen gaan op vakantie, anderen blijven rustig thuis.

Ik wens iedereen toe dat hij/zij in deze weken weer op adem kan komen en kan
genieten van zon, van rust.

Op het eind van zo'n seizoen wil ik dank zeggen voor alles wat er in het afgelopen
seizoen weer kon gebeuren in, rond en vanuit de Jongerenkerk. Niet alleen de
kleine alledaagse dingen die altijd maar weer gedaan worden zonder dat ze
iemand opvallen, maar ook de grotere dingen zoals een reparatie hier en daar,
zorgen dat alles geregeld wordt en dat alles gewoon zijn gang kan gaan. 
De betrokkenheid bij zovele activiteiten en organisaties waar de Jongerenkerk mee
verbonden is.
Dank voor ieders inzet want alleen samen kunnen we er zorg voor dragen dat de
Jongerenkerk ook weer van nieuwe seizoen, het 55ste,  iets moois maakt.

Ik wens iedereen dan ook een mooie vakantieperiode toe.  

Als je op vakantie gaat: geniet er van en kom weer goed thuis.

Blijf je thuis: geniet dan van wat je ook thuis kunt beleven en wat je in de drukte
van alledag soms gewoon over het hoofd ziet. 

Ga je niet op vakantie omdat je er bent als vrijwilliger, mantelzorger of gewoon als
betrokkene bij de Jongerenkerk, zodat de vieringen op zondag ook in de vakantie-
tijd gewoon door kunnen gaan: neem dan toch af en toe in deze periode een
momentje voor jezelf.

Hub van den Bosch
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vakantiegedachten

Vakantiegedachten
De dagelijkse sleur beleven
die van rennen en duwen
elke week weer opnieuw
ons vast programma afgewerkt.

Elke stap die we zetten
genoteerd in onze overvolle agenda
zo gepland
dat geen minuut verloren gaat.

En dan open je je ogen
je ziet niks
te midden van de leegte
adem je de vrijheid in

Bladeren blijven we
in de donkerblauwe agenda
op zoek naar geschreven woorden
maar we vinden ze niet

Het is vakantie.

ECHT VAKANTIE
Echte vakantie beleven is misschien:
"zo maar" ergens gaan zitten
en als een kind de wereld inkijken:
spontaan, ongehinderd,
bewonderend, verwonderd,
genietend
van alles wat tot je komt.

Echt vakantie beleven is misschien:
"zo maar" de schoonheid van Gods
schepping
tot je en in je toelaten:
de vliegende vogels,
de ruisende bomen,
de bloeiende bloemen,
de overdrijvende wolken,
de ondergaande zon,
de verkwikkende regen,
de zachte lichtval en de invallende
duisternis …

Echt vakantie beleven is misschien:
"zo maar" speuren
naar de oorsprong van alles om je heen
en dan wellicht
achter en in alles
iemand ontdekken die wel eens het
begin en einde kan zijn van alles:
God, die wij de eeuwige liefde noemen. 

-5-



Een haas dacht dat hij sneller kon lopen dan wie ook;
Al wie trager liep, lachte hij uit, ook de schildpad.
Op een dag werd de schildpad dat echter zo beu, dat ze zei:
"Wie denk jij wel dat je bent?"
Het is waar dat je snel kan lopen, 
maar zo onklopbaar ben je echt niet!
Daar moest de haas erg om lachen: "En wie zou mij dan wel verslaan?
Jij misschien? Ik wed dat niemand sneller is dan ik.
Of wil jij  het misschien eens proberen?"
Omdat  ze die verwaande haas wel eens een lesje wilde leren,
nam de schildpad de uitdaging aan.
Ze stippelden de weg uit die ze zouden afleggen en spraken af voor de volgende
dag bij zonsopgang.
De volgende morgen kwamen de haas en de schildpad naar de afgesproken plaats.
Ook de vos was aanwezig, want hij zou de scheidsrechter zijn.
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Nadat de vos het startsignaal gegeven had, ging de schildpad langzaam
op weg, maar ze leek zich geen zorgen te maken.
De haas geeuwde en was zo moe dat zijn ogen bijna dichtvielen van de slaap.
Toen hij zag hoe traag zijn tegenstander was, riep hij:
"Ga jij maar rustig verder, ik doe eerst nog een dutje en dan kom ik in vier
sprongen bij je!"
De haas deed een hazenslaapje  tot hij plotseling wakker schrok.
Maar de schildpad was nog vlakbij en had nog geen derde van de weg afgelegd.
"Mooi zo", dacht de haas, "dan heb ik nog alle tijd om te ontbijten."
En gretig zette hij zijn tanden in wat smakelijk kolen die hij vond in een veld.
Maar hij at zo veel en de zon scheen nu zo fel dat hij zich alweer erg slaperig
voelde. 
Toen hij zag dat de schildpad nog maar halfweg was,
besloot hij om nog wat te slapen.
"Haha, ik wil haar gezicht wel eens zien als ik haar heb ingehaald,"
dacht hij lachend en sliep tevreden in.
De zon begon al te zakken  toen de schildpad eindelijk de eindstreep naderde. 
De hele dag had ze gelopen.
De haas schrok in paniek weer wakker en zette vliegensvlug de achtervolging in.
Met zijn lange poten liep hij zo hard hij kon, zodat zijn tong uit zijn bek hing. 
Nog een laatste sprong en dan …
maar de schildpad was al over de eindstreep, ze had gewonnen.
Die arme haas! Hijgend en beschaamd liet hij zich neervallen in het zand.
De schildpad keek hem lachend aan en zei:
"Nu zie je wat er van komt! Haast en spoed is zelden goed!"

Ontspannen
Als je je kunt ontspannen, midden in verwarring,
dan zul je helderheid vinden.

Als je je kunt ontspannen, midden in onzekerheid,
dan zul je zekerheid vinden.

Als je je kunt ontspannen, midden in kwetsbaarheid,
dan zul je je kracht vinden.

Als je je kunt ontspannen, midden in onrust,
dan zul je vrede vinden. Erik van Zuydam
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24/25 augustus: MIVA-collecte 

MIVA kerkcollecte 2019 vraagt aandacht 
voor meisjes in Kameroen
 

Op 24 en 25 augustus vindt de MIVA-collecte in de  katholieke kerken plaats. Dit
jaar vragen wij uw aandacht voor meisjes in Kameroen.  

De bestemming van Zuster Clementine 

Zuster Clementine woont in Bangang,
Kameroen. De inwoners van dit ge-
bied hebben sterk geleden aan de
gevolgen van de ziekte aids. Er is een
hele generatie verloren gegaan. De
kinderen van deze generatie zijn een-
zaam achtergebleven zonder ouders.
Zuster Clementine trekt zich het lot
van deze kinderen aan. 
 

Vaardigheden geven meisjes een toekomst

De achtergestelde meisjes krijgen hulp in het ontwikkelen van hun vaardigheden.
In een sober klooster - geen stromend water, geen toilet, soms elektriciteit -  vangt
Zuster Clementine deze meisjes op. De meisjes krijgen krijgen naailes, computerles
of leren kappersvaardigheden. Dankzij Zuster Clementine hebben zij weer kans op
een mooie toekomst. Zuster Clementine: ‘Een glimlach toveren op het gezicht van
de meisjes, daar doe ik het voor'. Zuster Clementine bezoekt kansarme gezinnen
en kinderen. Zij geeft ze de zorg die zo hard nodig is.  
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Marvelous kan nu staan 

De 3-jarige Marvelous is geboren met een
afwijking aan haar benen. Zuster Clementi-
ne zorgde dat ze geopereerd kon worden.
Met een auto van MIVA kon zij Marvelous
en haar familie bereiken. In Kameroen zijn
er gelukkig meer mensen zoals zuster Cle-
mentine. Voor hen zijn er in 2019 nog zes
auto's nodig.  

Over 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 vervoers-
en communicatiemiddelen. 

STEUN DE COLLECTE OP 25 AUGUSTUS IN DE JONGERENKERK T.B.V. MIVA

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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vrijwilligers gezocht 

Bent u op zoek naar vrijwilligerswerk?
Dan bent u bij het Aandachtcentrum van harte welkom!

Het Aandachtcentrum
Het Aandachtcentrum is een inloophuis oftewel huiskamer
binnen de stichting ´t Groenewold aan de Begijnengang 17
(tegenover de bibliotheek) in Venlo en biedt al 30 jaar een in-
loopmogelijkheid voor iedereen die om medemenselijke aan-
dacht verlegen zit. De huiskamer is een rustplaats waar mensen

zich welkom mogen voelen, een plek waar iedereen zichzelf mag en kan zijn. Bij
een kop koffie delen mensen hun verhaal. In de afgelopen jaren is gebleken hoe
waardevol het is dat deze huiskamer bestaat in de binnenstad.  

Gastvrouw-gastheer
Het team van het Aandachtcentrum is een gemotiveerde groep vrijwilligers, die
worden ondersteund door een coördinator. 
De vrijwilligers in het inloophuis zijn gastvrouw en gastheer. Zij zorgen voor koffie
en thee en voor wie behoefte heeft bieden zij een luisterend oor. 

Kortom: zorg voor de medemens!

Voor wie?
Bent u op zoek naar een nieuwe uitdaging, contacten met mensen en voelt u zich
aangetrokken tot het werk in het inloophuis, dan bent u van harte welkom, onge-
acht leeftijd, opleiding of ervaring. 
Wel vindt er een intakegesprek plaats omdat voor het fungeren als gastvrouw en
gastheer met name houdingsaspecten als geduld, aandacht, inlevingsvermogen,
e/d van belang zijn.

Vindt u het leuk om ons team te versterken en bent u bereid om:
• 1 keer per week een dagdeel te draaien samen met een van onze vrijwilligers
• 2 keer per jaar deel te nemen aan vrijwilligersbijeenkomsten om ervaringen

uit te wisselen
Neem dan contact op met de coördinator van het Aandachtcentrum en loop eens
binnen tussen 10.00 en 13.00 uur. De koffie staat voor u klaar!

-10-



Openingstijden: 
Maandag  t/m vrijdag van 10.00 tot 13.00 uur 

D. Tip
-coördinator- 
Begijnengang 17
Tel.: 077-3546689
Email: aandachtcentrum@home.nl

tuinman gezocht

Stg. 't Groenewold heeft een ruime binnentuin ter beschikking
midden in het centrum van Venlo. Met veel plezier en grote
toewijding is het goed onderhouden door onze tuinman in de
afgelopen 30 jaar. Nu zijn wij op zoek naar een nieuwe vrijwilli-
ger die met net zoveel passie en verstand van tuinieren zijn
plezier kan uiten in onze tuin. 
Lijkt dit wat voor u, neem dan contact met St. 't Groenewold
Telefoon: 077-3546689

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

-11-



uitnodiging

50 jaar Jonge Kerk Roermond

Beste mensen,

Het bestuur van de Oecumenische basisgroep Jonge Kerk Roermond heeft het
genoegen u allen uit te nodigen voor een Ontmoetingsdag op zaterdag 9 novem-
ber a.s. in haar Ursulakapel, Voogdijstraat 24 te Roermond.
Extra aanleiding voor deze twee jaar geleden al beloofde bijeenkomst is het heuge-
lijk feit dat de Jonge Kerk dit jaar haar 50-jarig jubileum viert. Dat willen wij niet
ongemerkt voorbij laten gaan!
Wij nodigen u uit om met ons samen te zijn rond het thema ‘Delen, geven en ont-
vangen’.
Een speciale commissie is aan het werk gegaan om rond dit thema een interessant
programma uit te werken, waarin ‘ontmoeting’ met name in het middagdeel een
centrale plek zal krijgen.

INLOOP
In de ochtend verwelkomen wij u van harte met koffie, thee en uiteraard heerlijke
Limburgse vla(ai).

PROGRAMMA
ONZE UITDAGINGEN
Wij hebben een drietal sprekers uitgenodigd die ons zullen inleiden op het gebied
van wat ons bezighoudt/kan houden als ‘Kleine gemeenschappen’.
• Als eerst spreker zal Paul Wennekes ons meenemen n.a.v. zijn internationale

onderzoek naar diverse vormen van kleine geloofsgemeenschappen. Wat
kunnen wij daarvan leren met het oog op de toekomst.

• De tweede spreker is Thomas Quartier o.s.b., monnik van de Slangenburg in
Doetinchem en hoogleraar in Nijmegen. Hij gaat in op het voor onze gemeen-
schappen onontbeerlijke vlak van spiritualiteit.

• Tenslotte zal Juut Meijer, theologe en pastor van de Dominicusgemeente in
Amsterdam ons toespreken over onze plaats als geloofsgemeenschap in de
maatschappij, in onze wereld zou kunnen zijn.
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ONTMOETEN
Na de lunch, die door onze mensen verzorgd zal worden, zal zoals gezegd het mid-
dagprogramma gericht zijn op de ontmoeting in onderling gesprek rond stellingen,
waarbij van tafels en onderwerpen zullen wisselen. Op die wijze hopen wij de gele-
genheid te bieden om zoveel mogelijk onderling contact te maken rond zaken die
ons allen aangaan.

VIEREN
Dit samenzijn willen wij besluiten met een korte Vesperdienst waarna het glas
geheven kan worden.

Om alles goed te kunnen voorbereiden, verzoeken wij u om vóór 1 september aan
te geven hoeveel personen uit uw gemeenschap wij mogen verwachten,
U kunt zich aanmelden door een email te sturen naar:
secretariaatjkroermond@gmail.com
Van harte heten wij u op die 9e  november welkom.

opbrengst extra collecte

De opbrengst van de extra collecte t.b.v. de Jongerenkerk Venlo
met Pinksteren bedroeg 346,00 euro

Hartelijk dank!

opbrengst Pinkstercollecte

Geloven in de ander. Een wereldwijde missie
Pinksteractie 1 t/m 9 juni

De opbrengst van de collecte voor de Week Nederlandse
Missionaris bedroeg 75,00 euro.

Hartelijk dank!
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Paeper- en Zaltstel

Beste mensen,

Graag delen we onderstaande met jullie. Mocht jij  of iemand anders iemand
weten die dit misschien wil doen, neem dan contact op met VenloPartners.
brouwers@venlopartners.nl

Paeper- en Zaltstel
Inzetten op zaterdagen  van 10-17 of zondagen van 13-17 uur en Duitse feest-
dagen van 10-17 uur. Mogelijk uitbreiding. 
Doel:
• zichtbaar zijn, 
• rommel op en naast prullenbakken/op straat opvegen en in ondergrondse

container deponeren
• "Verstopte" bakken (pizzadozen/papierenzakken) verhelpen.
Bezetting:
• Stichting Kan Doen Baer Hendrix 06 55477363 b.hendrix@venlo.nl 
• Dion Nijskens, vrijwilligers gemeente
• Studenten 
• Venlostad.com?
Vereisten:
• Zelfstandig kunnen werken
• Zaterdag evt zondagen beschikbaar
• Stressbestendig en redelijk communicatief (ook

Duits)
• Aanpakker
• Moet de kar kunnen duwen
Te regelen: 
• werkkleding/regenpak
• locatie voor pauzeren, koffie, toilet (bv. Q - Park)
• stalling Paeper & Zaltstel Lucas Brinkhaus, evt. het Bolwerk of de Commissaris
• Betaling in overleg
• Sticker erop Venloverwelkomt (?) en logo gemeente Venlo formaat plm. a4
• Pasje voor toegang tot alle ondergrondse containers om rommel ook weg te

kunnen brengen
• Contactpersoon/begeleider
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koffie-opbrengsten mei 2019

Datum Gebruikers Contant p.p. gemiddeld
05-4 geen viering
12-5 29 € 20.-- 1,--
19-6 26 € 24,-- 0,92
26-5 34 € 33,-- 0,97
30-5 21 € 22,-- 1,05

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

opgemaakt: 4-6-2019
Martin Huizinga 

Vakantie

Het zand
De zee
De duinen
De zon en ook de wind.

Meeuwen
Boten
Surfers
Het spelen van een kind.

Lopen langs de vloedlijn.
Een duik nemen in zee.
Zout proeven op je lippen.
Geen radio of tv.

Je ogen sluiten
Dromend

Weg van iedereen
Geluiden van heel ver 

Voelen 
Je hebt even geen tijd voor iedereen

Nee, je maakt tijd voor jou alleen.
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wat deed je 
met die uren ?

Ga je in de komende vakantie tijd voor bezinning
nemen. Nee? Laat dan de volgende lijst even op
je inwerken.

iPhone
iPad
Facebook
WhatsApp
Instagram
Snapchat
Tinder
Twitter

De overeenkomst tussen al deze zaken is dat ze
15 jaar geleden nog niet bestonden. Een andere
overeenkomst is dat ze allemaal, in meer of min-
dere mate, ons leven beslissend hebben veran-
derd.  Het is zeer waarschijnlijk dat je elke dag
vele uren in beslag wordt genomen door dingen
uit dit lijstje. Gewetensvraag: wat deed je 15 jaar
geleden met diezelfde uren? Misschien iets uit de
volgende lijst:

boek lezen op tijd slapen
lange wandeling sporten
samen eten bellen
kroeggesprek liefde bedrjiven

Is de wereld er beter aan toe?
Oordeel zelf ... 
als je er tijd voor hebt, tenminste.
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VAKANTIE-CALORIEËN
TELLEN NIET

Mijn favoriete vakantieplek is ergens aan
de oceaan. - Nina Arianda

Is het niet verbazingwekkend hoeveel we
gedaan krijgen op de dag voordat we op
vakantie gaan?! - Zig Ziglar

Vakantie is niets hoeven doen en daar de
  hele dag de tijd voor hebben.
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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 25 augustus 2019.
Kopij voor dat nummer kan tot en met
16 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.
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