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JONGERENKERK VENLO
  Het verhaal gaat verder ...

elke zondag 10 uur 



agenda jan. - feb. 2020

j a n u a r i   2 0 2 0

01 11 uur !! Nieuwjaarsviering
05 10.00 u. JK-zondagviering
05 11.00 u. Nieuwjaarsontmoeting (tot 13.00 u.)
12 10.00 u. JK-zondagviering
17 13.30 u. Bijeenkomst communicanten 2020 (tot 15.30 u.)
19 10.00 u. JK-zondagviering
16 10.00 u. JK-zondagviering

f e b r u a r i   2 0 2 0

02 10.00 u. JK-zondagviering. Presemtatieviering communicanten 2020
09 10.00 u. JK-zondagviering
16 10.00 u. JK-zondagviering
17 19.30 u. Bijeenkomst ouders communicanten (tot 21.00 u.)
21 13.30 u. Bijeenkomst communicanten 2020 (tot 15.30 u.)
23 10.00 u. JK-zondagviering. Vastelaovend.
26 19.00 u. Aswoensdag - gebedsdienst

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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vieringen jan. - feb. 2020
V. = voorganger;  A. = assistent;  L. = lector; + = muziek/zang

Zondag 1 januari 2020,  11.00 uur
Nieuwjaarsdag

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

Zondag 5 januari 2020, 10.00 uur
Eucharistieviering

V. pastoraal team
A. Leo Verbeek
L. Max Görtjes
+ JK-koor
Aansluitend van 11.00 - 13.00 u.:
NIEUWJAARSONTMOETING

Woensdag 8 januari 2020, 19.15 u.
Taizégebed

V. leden Taizégroep
+ samenzang
Aansluitend koffie en thee

Zondag 12 januari 2020, 10.00 uur
Viering van breken en delen

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

Zondag 19 januari 2020, 10.00 uur
Viering van breken en delen

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

Schreurs
+ Ingrid Reinhoud (harp)

Zondag 26 januari 2020, 10.00 uur
Viering van breken en delen

V. Truus van der Heijden
A. Margriet Meerts-Kwarten
L. Henneke Roox
+ Vica en Jens

Zondag 2 februari 2020. 10.00 uur
VOORSTELLINGSVIERING

COMMUNICANTEN
Viering van breken en delen

V. Truus v.d. Heijden-Hub v.d. Bosch
A. communicanten 2020 Zoë en Joris
L. Henneke Roox
+ JK-koor en eigen muziek ouders

communicanten

Zondag 9 februari 2020, 10.00 uur
Viering van breken en delen

V. Piet Linders
A. Mieke Verkoeijen
L. Therezi Ezendam
+ JK-koor

Zondag 16 februari 2020, 10.00 uur
Eucharistieviering

V. Piet Giesen en Hub van den Bosch
A. Marjo Bongers
L. Daniëlle Wipkink
+ Spirit of Love
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Zondag 23 februari 2020, 10.00 uur
VASTELAOVEND

Viering van breken en delen
V. Truu en Peet
A. Trio Jocus Toekôms
+ Zoeë is ´t Laeve

Woensdag 26 februari 2020, 19.00 uur
ASWOENSDAG
Gebedsdienst 

V. Hub van den Bosch
A. Henneke Roox
+ Louise van den Brand

verjaardagen in januari

4 jan. Herman Flüggen
7 jan. Charles van Dril, Triple Quartet
13 jan. Hannie Kort, Prisma/Liturgie Overleg, Werkgroep Liturgie
15 jan. Ted Wilders, JK Big Band trompet
18 jan. Liz van den Brand
21 jan. Petra Verhoeckx, Bloemengroep, kerststal, Triple Quartet
23 jan. Toby Timmermans
23 jan. Peter Schreurs
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Het bestuur en de medewerkers

van de

Jongerenkerk Venlo

wensen eenieder

een voorspoedig 2020

Van harte  nodigen wij u uit  voor  de

Nieuwjaarsontmoeting

zondag 5 januari 2020

van 11.00 - 13.00 uur Jongerenkerk Venlo

Minderbroedersstraat 1
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zalig nieuwjaar

We staan aan het begin van 2020. Een heel nieuw jaar dat nog onontgonnen voor
ons ligt en waarin wij aan de slag mogen gaan om het te ontginnen.

Veel zaken zullen doorgaan zoals we dat gewoon zijn te doen. Maar wellicht ko-
men ook nieuwe uitdagingen op onze weg. Dat geldt in ons ieders persoonlijke 
leven maar ook voor ons als Jongerenkerkgemeenschap. We weten niet welke
voorspoed of tegenslag ons te wachten staat. De wereld staat niet stil en ontwik-
kelingen buitelen soms over elkaar heen. Ook in Venlo.
Soms kun je je voorbereiden op wat komen gaat, soms vinden zaken plaats die je
niet voorzag en waarop je direct moet reageren. Onze gemeenschap heeft in de
afgelopen 55 jaar laten zien dat zij goed kan omgaan met veranderingen, voorzien
of niet voorzien. 

Terugblikkend op 2019 mogen we achteraf zeggen dat er weer vele mooie momen-
ten waren, althans dat vind ik. Momenten van vreugde en momenten van verdriet,
omdat we afscheid moesten nemen van mensen uit onze gemeenschap of van
mensen die een band met ons hadden. 

Er waren hoopvolle momenten zoals het moment dat de bisschop op bezoek was,
in de hoop dat hij er iets van zou opsteken. Maar de beleidskeuzes op het eind van
2019 door het opheffen van de Dienst Kerk en Samenleving, zoals ook de Kaïros-
opleiding en de pastorale dienst waarbij voornamelijk leken werkten, deden de
hoop snel verdwijnen.
 
Hoopvol was ook dat er in 2019 op 12 mei 7 jongelui de eerste communie hebben
gedaan en dat Truus, ouders en ondergetekende ruim 8 maanden met elkaar op-
trokken in de hoop die zeven jongelui iets mee te kunnen geven voor de rest van
hun leven.

Hoopvol was de betrokkenheid van zovele medewerkers voor en achter de scher-
men die tijd noch inzet schuwden om er SAMEN iets van te maken.

Op zondag 5 januari komen we bij elkaar om dat nieuwe jaar feestelijk in te luiden
op onze NIEUWJAARSONTMOETING. Ik spreek de hoop maar bovenal het vertrou-
wen uit dat we met alles wat we in 2020 zullen tegenkomen aan voor- en tegen-
spoed, als we op elkaar vertrouwen, ons durven laten leiden door de liefde, tot ons
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gekomen in dat Kind van Bethlehem, Jezus van Nazareth, er ook in 2020 SAMEN
weer iets moois, iets goeds van kunnen maken voor elkaar en voor mensen die op
ons als gemeenschap een beroep doen.

Zalig en gelukkig Nieuwjaar voor eenieder en alle goeds voor 2020.

Hub van den Bosch

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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werkgroep fairtrade

1:  terugblik 5 mei 2019
De Fairtrade Werkgroep kijkt tevreden terug op de manifestatie op 5 mei 2019.
Toen werden we officieel Fairtrade Kerk en Groene Kerk. De vraag is of we elk jaar
zo'n manifestatie moeten gaan houden. Wellicht dat we ergens najaar 2020 een
manifestatie gaan opzetten samen met de partners die ook nu betrokken waren.
Nadere informatie volgt dan t.z.t.

2: waar staan we als Jongerenkerk Venlo inzake Fairtrade Kerk en Groene Kerk?
Wat betreft de stappen die gezet zijn hebben we fairtrade koffie en thee. We heb-
ben het kastje in het Voorportaal van eerlijke producten, we hebben de Wereld-
winkel in de Jongerenkerk gehad met de Vastenactie 2019, we  hebben samen met
anderen onze opschoonactie, we besteden aandacht aan mensenrechten via Am-
nesty op de jaarlijkse schrijfdag in december zo ook weer in 2019.
Daarnaast plaatsen we op de website artikelen van partners zoals de Wereldwin-
kel, maar ook over onze eigen activiteiten. We publiceren maandelijks middels de
opbrengsten van de koffie en thee op zondagmorgen de betrokkenheid van de
gemeenschap.

Kunnen we nog meer?
• Verder kijken of we iets met de postcoderoos kunnen,  waar het aansluiten bij

een zonnepanelen project betreft. Of we bespreken met de bouwer van de
nieuwe tijdelijke parkeergarage op het Arsenaalplein of daar zonnepanelen op
kunnen waar wij in participeren.

• Verder met de 17 Global Goals i.s.m. FairVenlo, Wereldwinkel en anderen.
• Regelmatig publiceren in de JK Jouw Kerk en op de website.
• Aandacht geven aan bewustwording of zoals Herman Flüggen het aangaf:

‘werken aan mentaliteitsverandering'.

3: vervolgafspraken
• We gaan ons richten op een bijeenkomst najaar 2020 i.s.m. FairVenlo, Wereld-

winkel en ondernemers e.d.
• We hopen dat de Joriskerk ook op weg  gaat en blijft gaan naar Fairtrade Kerk

en eventueel Groene Kerk in 2020.

De Werkgroep Fairtrade Jongerenkerk Venlo
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ter inspiratie

Het is niet zo dat ik van mijn problemen af ben,
maar mijn problemen zijn van mij af.  Erik van Zuydam

Er is niets dat kan worden gekweld 
door een pijnlijke gedachte,
behalve één ding: een andere gedachte.
De ik-gedachte. Erik van Zuydam
 
Je leven lang heb je gedacht dat jij je gedachten bent,
maar die zijn niet wie jij bent en ze
kunnen je ook niet vertellen wie jij bent.
Ze komen op in wie jij bent. Scott Kiloby

Het lijkt alsof onze gedachten
ons niet met rust kunnen laten,
maar de waarheid is, dat wij onze gedachten
niet met rust kunnen laten. Erik van Zuydam

koffie-bijdrage november 2019

Datum Gebruikers Contant p.p. gemiddeld
3-11 36 € 36,- €1,-
10-11 32 € 21,- € 0,70 
17-11 22 €  19,- € 0,86
24-11 34 € 35,- € 1.03

prijsafspraak koffie: kop koffie € 1,00 / tweede kop € 0,50 / bijlage (koekjes)  gratis 

d.d.: 1-12-2019
Martin Huizinga
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Opbrengst Solidaridad maakt herkomst Ethiopische kleding inzichtelijk.

Een eerlijk verhaal, van katoenplant tot kledingrek 

De Adventsactie voor Solidaridad in de Jongerenkerk Venlo heeft in de adventstijd
248,00 euro opgebracht. Hartelijk dank hiervoor mede namens de mensen in
Ethiopië en Solidaridad.

Hub van den Bosch

Ik wens je een jaar
als een alfabet

met alle letters van A tot Z
van Arbeid, Blijheid, Creativiteit

tot Zegen, Zon en Zaligheid
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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 be-
reiken of voor dringende zaken op an-
dere dagen nodig hebben dan is hij
bereikbaar 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 januari 2020.
Kopij voor dat nummer kan tot en met
17 januari 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 ma-
ken van deze mogelijkheid. Ook reac-
ties op artikelen zijn welkom.
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