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JK en corona

De crisis neemt wat af maar is nog niet over. De besmettingen worden langzaam
minder en gelukkig krijgen ziekenhuizen weer iets meer lucht.
Een en ander betekent nog niet dat we van alles af zijn. De beperkingen zullen
misschien minder worden na verloop van tijd maar sowieso liggen tot Pinksteren
de vieringen stil.
Wel zijn er de wekelijkse positieve en inspirerende gedachten die op de website
staan en die Max trouw doorstuurt via de Nieuwsbrief.
Verder is er elke zondag een korte dienst met een paar gedachten, liederen van
het JK-koor en we lezen het evangelie en uit het Boek van de Gemeenschap, waar-
na men lichtjes mag aansteken.
Na afloop is er op gepaste afstand van elkaar de mogelijkheid voor een kop koffie
of thee. Op deze wijze houden we toch op afstand contact met elkaar.

Het Service Punt in de Jongerenkerk Venlo draait op volle toeren. Dagelijks bezoe-
ken ongeveer 15 mensen het Service Punt voor een boterham, een kop soep of
koffie/thee. Met Pasen waren er paaseieren en chocolade eitjes. Verder kunnen
mensen zich douchen en opfrissen.
Daarnaast is bij Emmaus Feniks opvang geregeld voor de nachten. Momenteel
maken daar 14 mensen gebruik van. Gelukkig opent deze coronacrisis deuren die
voorheen dicht waren; we hopen - en ik hoop - dat dit ook NA de coronacrisis mo-
gelijk blijft. Dat is ook naar de gemeente Venlo aangegeven. Niemand hoort op
straat te slapen in zo'n welvarend land als Nederland, ook niet als wij door deze
crisis wellicht iets van onze welvaart moeten inleveren. Ook met minder welvaart
mogen we niet tornen aan het welzijn van medemensen. Bed, bad en brood is het
minste wat iedere mens dient te hebben.

Tot nu toe is onze gemeenschap van de Jongerenkerk Venlo gespaard gebleven
van besmetting. Tot donderdag 16 april toen ik het bericht kreeg dat Gerard Lins-
sen met coronaverschijnselen was opgenomen in het ziekenhuis. Nader onderzoek
wees uit dat het gelukkig geen corona was. Het toont wel weer aan hoe alert we
moeten blijven ook op de zondagmorgens als de mogelijkheid er is om een lichtje
op te steken. De 1,5 meter en het aantal mensen aanwezig in kerk en Voorportaal
dienen we strikt in de gaten te houden.
We hopen dat Gerard nu in goede handen is en dat hij weer snel opknapt.
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Verder wens ik iedereen veel sterkte toe en blijf er op vertrouwen: het wordt ook
weer anders en beter. Misschien nooit meer zoals het was, maar misschien is dat
ook niet zo verkeerd.

Hub van den Bosch

Pasen 2020

Beste allemaal,

We hebben het Nieuwe Licht van de Paaskaars met Pasen
ontstoken. Mag er snel weer licht komen in deze bizarre tijd,
opdat we NA Pinksteren wellicht weer samen mogen komen.
De paaskaars heeft de afbeeldingen van:
• de levensboom
• mensen bij elkaar.

Het idee erachter is dat wij mensen het leven, de levensboom
dragen, doorgeven en elkaar tot leven wekken, vooral hen die
zich terneergeslagen, lamgeslagen of eenzaam voelen. Hoe
toepasselijk op deze tijd waarin we zitten.
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verjaardagen in mei

01 mei Patricia Spee - bloemengroep/poetsgroep
02 mei Chris Dik - Big Band (tenorsax)
03 mei Maria van Duinhoven - bloemengroep
09 mei Nelly Schreurs
15 mei Carla Faust - Boer
15 mei Piet Giesen - Pastoraal Team
18 mei Bep Notenboom
19 mei Mieke Verkoeyen - Taizégroep
30 mei Corry Flüggen - Wel-en-Wee-groep
30 mei Peter Schurman

koffie-bijdrage maart 2020
Datum Gebruikers     Contant p.p. gemiddeld
1-3 25 € 27,- €   1,08 
8-3 25 € 24,- €   0.96

na 8 maart een diensten i.v.m. het coronavirus

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

d.d.: 01-04-2020
Martin Huizinga
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Hemelvaart en Pinksteren

Donderdag 21 mei: Hemelvaartsdag.

Op donderdag 21 mei vieren we Hemelvaartsdag. We vieren op deze dag dat Jezus
opstijgt naar de hemel. Ter bezinning op deze feestdag een tekst van Manu
Verhulst.

Zijn vrienden hebben het altijd vermoed:
Hij hoorde niet thuis in deze wereld.
Zijn blik was te eerlijk; zijn glimlach, als van een kind.
Zijn gebaar was vertedering, nooit bedreiging.
Zijn woord was waarheid. 

Zo'n mens kan het op onze wereld nooit langer dan 30 jaar volhouden.
Een tijdje vindt men hem 'sympathiek',
daarna is hij 'interessant', vervolgens 'nogal vreemd',
en tenslotte 'ongepast', dat wil zeggen 'ongewenst'.
Het is dan nog maar een kleine stap naar 'geliquideerd'. 

Hemelvaart is een mooi woord voor een grote tragedie.
God, die door de mens op zijn plaats wordt gezet,
die zich niet ongestraft tussen mensen mag bewegen,
en zijn droom van vrede moet inslikken.
God draagt nu de littekens die nooit meer genezen.
Zijn littekens zijn de mensen die lijden aan deze wereld,
die kapot gaan aan pesterijen, 
die machteloos proberen op te boksen tegen onrecht.
Het zijn de mensen die altijd opzij gezet worden
en op den duur aan zichzelf gaan twijfelen.
Het zijn de mensen die gekwetst worden in hun edelste gevoelens
en het aan niemand kunnen zeggen. 
Hemelvaart is niet voorbij...
Zijn vrienden gaan nog steeds dezelfde weg
van 'sympathiek' naar 'geliquideerd'.
Hun littekens zullen nooit genezen. Manu Verhulst
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Gedachten voor Pinksteren

Pinksteren:
Hemelvaart wijst naar boven.
Pinksteren wijst naar beneden.
Hemelvaart zegt:
de Geest is neergedaald.
De richting van Pinksteren is niet ‘naar omhoog'.
Pinksteren heet dan ook in Bijbelse termen:
het feest van de uitstorting van de heilige Geest.
Pinksteren heeft niets te maken met een raket, 
die men al gauw niet meer kan volgen.
Pinksteren valt eerder te vergelijken met een VUUR
waaraan je je warmen kunt;
met een LICHT dat je leidt
door de duisternis.
Pinksteren is een STORM in een zeil,
waardoor het schip meer vaart krijgt.
Het heeft iets
van een REGENBUI
op dorre grond
die weer vruchtbaar wordt;
een WEGWIJZER 
die de verdwaalde
de juiste richting toont;
het heeft iets te maken
met fluiten en feest
met jeugd, lente en vernieuwing. (Uit: Recht uit het Hart, Gooi en Sticht)
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Gedachte voor Pinksteren

Waar mensen opnieuw met elkaar verbonden worden,
wordt het leven goed,
wordt het je heilig,
want je ervaart
dat er een kracht werkzaam is
die mensen verbindt en aan elkaar trouwt:
je weet het niet waar hij vandaan komt
en ons samen heen brengen zal,
maar op Pinksteren belijden wij voor elkaar 
dat ons geluk
en de verbondenheid van mensen
en volkeren op aarde 
die kracht ontzettend nodig hebben,
wil er iets gebeuren,
wil het leven
een happening worden,
een ruimte waarin iets plaats vindt….

Waar licht en ruimte komen
en arme mensen weer de moeite waard zijn.

Waar verdriet gedeeld wordt
én onmacht en levensmoeite
niet achteloos over het hoofd worden gezien
waar het kwaad
gebroken wordt
door echte menselijke creativiteit
waar alle dorheid overspoeld wordt 
door de verfrissende aanwezigheid van vrienden.

Waar mensen die verhard zijn. mogen ontdooien
en aan hun trekken komen.

Waar de Geest van God ons bevangt
en eindelijk mensen maakt. Henk Jongerius.
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Pinksterwonderen Geschreven door Ward Vanoverbeke 

Hoe gecompliceerd de tijden ook zijn waarin wij leven, toch kunnen wij pinkster-
wonderen zien om ons heen. Hier en daar zien we Gods Geest aan het werk.

Waar mensen vergiffenis schenken en tegenstellingen overbruggen, daar is Gods
Geest werkzaam. 

Waar mensen eerbied hebben voor elkaar en ook in hun  anders-zijn die mensen
als evenwaardig beschouwen, daar is Gods Geest werkzaam. 

Waar mensen verdraagzaam zijn en ruimdenkend, mild in het oordeel en waar
men de andere telkens nieuwe kansen biedt, daar is Gods Geest werkzaam. 

Waar mensen aandacht hebben voor zieken, door tegenslag getroffenen, daar
werkt Gods Geest. 

Waar mensen belangeloos hun plicht vervullen zonder veel woorden, daar werkt
Gods Geest. 

Waar mensen die onder lasten gebukt gaan het hoofd recht houden, daar werkt
Gods Geest. 

In de toewijding van verpleegkundigen, verzorgers, psychiaters en geneesheren,
daar werkt Gods Geest. 

In bedrijfsleiders, die graag werk verschaffen en bekommerd zijn voor het alge-
meen welzijn, daar werkt Gods Geest. 

In arbeiders, landbouwers, middenstanders en ambtenaren die degelijk werk ver-
richten, die hun kost verdienen, maar ook de samenleving dienstbaar zijn, daar
werkt Gods Geest. 

Waar ouders en opvoeders jongeren leren leven voor een levensideaal, daar werkt
Gods Geest. 

Waar jongeren zoeken naar blijvende waarden in het leven en hunkeren naar een
wereld van vrede, eerlijkheid en bescherming van het milieu, daar werkt Gods
Geest. 

Waar mensen bidden individueel of in gemeenschap, daar inspireert Gods Geest
met creativiteit, liefde en inzet voor mekaar. 
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Er gebeurt zoveel goeds, veel meer dan wij weten.  Het maakt geen lawaai en ver-
wekt geen sensatie, het gaat immers naar de diepte en het is van lange duur. Na-
tuurlijk kan er nog zoveel gebeuren en daartoe worden wij vandaag opgeroepen.
Gods Geest vraagt ons te luisteren naar de goede krachten die aan het werk zijn in
ons eigen hart.
De Geest doet ons openstaan voor de nieuwe vormen van solidariteit in de samen-
leving.
Bidden we dan nu en dan eens midden in ons drukke leven:
"Kom, heilige Geest, vervul ons hart met uw liefde opdat we creatief mogen wer-
ken voor een betere wereld".

Zalig Pinksterfeest 

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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gedicht

Op een middag verscheen hij in de stad.
Het gezicht bleek, de jas versleten,

Lange haren en een onverzorgde baard,
als teruggekeerd uit het graf.

Wij stonden opzij, wat verlegen,
bang dat hij opnieuw zou gaan preken.

En ons weer uit zou zenden.
Wij hadden een baan en weinig tijd.

Maar wij waren zijn leerlingen geweest,
lang geleden. Dus bang voor verraad,

sloegen wij hem op de schouder
en konden nog altijd de bijbel

citeren en spraken nog  altijd de taal
van opstand, het groot ideaal.

(alsof hij nooit dood was gegaan. )

En  we tikten met spijtige vingers
op onze horloges, opgelucht

dat hij zweeg, ons nauwelijks herkende.

‘s Avonds in de kroeg, de hele bende,
Peter bootste hem na  (goddelijk)

"Voorwaar, voorwaar ik zeg u  ………………."
Het  werd laat,

De zon kwam al op.
Ergens kraaide een haan. 

Drie  maal.

Charles Ducal        
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werkgroep Fairtrade JK Venlo

verslag van dinsdag 10 maart 2020

Aanwezig: Joop Karremans, Hans Spee, Leo Verbeek, Max Görtjes, Hub van den
Bosch

Afwezig: Gerard Linssen, Harry van der Schoor, Hermann Flüggen

1: Welkom door Hub
Hub heeft iedereen welkom. Harry van der Schoor komt niet. Gerard en Her-
mann niets van gehoord.

2: Verslag 1212 november 2019
Postcoderoos: stand van zaken.
Is nog hetzelfde, in 't Ven is geen mogelijkheid aan te sluiten bij De Bantuin
omdat zij dat zelf nodig hebben.

In de hele transitie naar ‘van het gas af' en dergelijke  kom je problemen tegen
maar ook voordelen en kansen. E.e.a zal zich in de transitie ontvouwen.

Joop meldt nog dat t.a.v. de activiteiten op 5 mei  subsidie is binnen gekomen
van o.a. de gemeente waardoor er een positief resultaat staat. Dat geld is
gereserveerd voor een volgende activiteit.

Vereniging van Wereldwinkels Nederland is per 1 januari 2020 gestopt. In
plaats daarvan is er nu Wereldwinkel. NU een platform dat dient als informa-
tiesite (ik heb gezocht maar veel informatie over de doelstellingen e.d. vond ik
niet).

Joop meldt dat juli 2020 het platform verbreed wordt met Fair Minded. Het
moet een breed platform worden waar de leden het zelf vullen met informa-
tie.
Joop meldt dat er diverse ontwikkelingen zijn met Youth, Waarwinkel, FairFor-
ward, Yes e.d.
Op diverse plaatsen zijn nieuwe innovatieve initiatieven en ik zou zeggen: 
google gewoon eens op Wereldwinkel.nu; op Fairforward, op Waarwinkel dan
zie je de nieuwe initiatieven die er leven.
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3: Stand van zaken JK Venlo anno 2020
Jongerenkerk:
De Jongerenkerk kijkt waar mogelijkheden liggen om stappen te zetten. Mo-
menteel is de stand van zaken omtrent het gebouw zo, dat kijken naar gebruik
ook door derden stil ligt. Betekent ook dat er geen verdere investeringen ge-
daan worden. Ook niet op het gebied van vergroening e.d.

Joriskerk:
Joriskerk: weten we de stand van zaken niet van-. Volgende keer kan Harry ons
misschien meer vertellen.

4: Stand van ontwikkelingen FairVenlo door Joop Karremans
De stagiaire Shirley is aan de slag bij FairVenlo. Shirley is bezig met een lonblist
van clubs, bedrijven, ondernemers te benaderen.
FairVenlo wil een platform worden waar alle initiatieven die aansluiten bij, of
mogelijk geschaard kunnen worden onder de Global  Goals worden sameng-
ebracht. Daarvoor wordt een (interactieve)  website opgezet of toegangs-
poort. Initiatieven kunnen daar worden gemeld en mensen kunnen aansluiten
bij activiteiten.
Onze schoonmaakactie zou daar ook bij horen. Maar ook als we straks weer
een grotere bijeenkomst houden zoals op 5 mei.
Maar ook de bijeenkomst van 9 maart in het kader van de Vastenactie 2020
past daarin.

E.e.a. is in ontwikkeling en Shirley hoopt voor de zomer de website ingericht te
hebben. Mogelijk kan dan in oktober als de Dialoogtafel Venlo plaatsvindt in
Blariacum de website gelanceerd worden en zou de Dialoogtafel breder opge-
zet kunnen worden met een ‘kleine' markt van Global Goals. Piet Linders heeft
dat al aangegeven bij FairVenlo.
Joop houdt ons op de hoogte.

Verder is het dit jaar Multatuli-jaar. De Nederlandse Musical Academie heeft
een musical gemaakt die we misschien naar Venlo halen. De gegevens zijn
uitgedeeld. Misschien iets voor de najaarsbijeenkomst maar vanwege de eisen
kan dat niet in de Jongerenkerk. De Garage is een optie maar dat is dan niet in
de binnenstad van Venlo. Andere optie is Maaspoort maar dat kost natuurlijk
iets.
Moeten we goed over nadenken.
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Afspraken:
• Volgen de ontwikkelingen FairVenlo en FairVenlo is leidend.
• We blijven onze eigen PR goed verzorgen en moeten wellicht bij activiteiten

steeds kijken welke Global Goal daarbij past en dat vermelden.
• Joop vraagt nog naar de brief om vrijwilligers. Deze is reeds verspreid onder

pastores maar kan nogmaals.

5: Rondvraag  
Verder geen gebruik van de rondvraag.

6: Volgende vergadering: 
Dinsdag 7 juli 2020 in de Jongerenkerk Venlo.

verslag: Hub

en dan nog dit ... een TIP

Afgelopen week zei iemand: ‘Vraag aan de mensen die normaal naar de vieringen
in de Jongerenkerk komen om hun ‘collectegeld' dat ze nu uitsparen, over te
maken naar de bankrekening van de Jongerenkerk Venlo". Zo kan de Jongerenkerk
toch nog iets binnenkrijgen, want bepaalde kosten lopen gewoon door.

Het rekeningnummer is: NL12ABNA0414143299 t.n.v. Stg. Jongerenkerk Venlo.

In ieder geval:
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bezinnende en inspirerende
gedachten

We vielen in slaap in de ene wereld 
en werden wakker in de andere.

Plots heeft Disney geen magie meer.
Parijs is niet meer romantisch.
New York staat niet meer op.
De Chinese Muur is geen fort meer en Mekka is leeg.

Knuffels en kusjes worden ineens wapen en niet bezoeken van ouders 
en vrienden wordt een daad van liefde.

Plotseling besef je dat macht, schoonheid en geld waardeloos zijn 
en je niet de zuurstof kan geven waar je voor vecht.

De wereld gaat verder met zijn leven 
en het is prachtig.
Het zet alleen mensen in kooien.
Ik denk dat het ons een berichtje stuurt:

‘je bent niet nodig.
De lucht, aarde, water en hemel zonder jou zijn prima.
Als je terugkomt, vergeet dan niet dat jullie mijn gasten zijn.
Niet mijn meesters. ‘ bron: onbekend

Opstandingsgedachte.
Paasgedachte: Leven geven

Leven geven
is inzicht schenken en uitzicht zijn,
uitnodiging en antwoord,
woord en inhoud bieden.
Ja zeggen en nog veel meer,
geloven, hopen en vertrouwen.
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Leven geven
is dankbaar zijn om wat warmte geeft,
de wereld, de mensen, zon en maan
en zoveel meer daarbuiten.

Leven geven
is elkaar ontmoeten
in de warmte en de diepte van het hart
en geloven dat het niet zomaar is.
Geloven dat je sterven moet om te leven,
om levensadem en levenskracht te zijn.

Leven geven
is jezelf zijn
in grenzeloze liefde,
in volkomen overgave,
in grote dankbaarheid.

Leven geven
heeft alles met Pasen te maken. Marinus van den Berg

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

-14-



Pieter Heijs

matzes bakken met een
honderd jaar oude machine

Waar komen de matzes vandaan die wij bijna elke zondag eten in de Jongerenkerk?
Dit stuk is uit de NRC van enkele weken geleden.

Matzefabriek 

Rond Pasen verkoopt Hollandia de meeste crackers. Maar foodies hebben de matze
ook ontdekt – daar probeert de fabriek uit 1933 op in te spelen. 

Door onze redacteur Milo van Bokkum

Enschede 
Een fabrieksdirecteur die zijn eigen product
prijst om de smakeloosheid: het gebeurt niet
vaak, maar bij matzes kan het. „Hierop proef je
de hagelslag het best", zegt Pieter Heijs van
Hollandia Matzes. 
Veel meer dan meel en water is het niet, maa 
Heijs verkoopt er jaarlijks toch zo'n 40 miljoen
van. Vooral in deze weken: de cracker, van
oudsher gegeten door joden tijdens het feest
Pesach, is een favoriet paasproduct van veel
Nederlanders – althans met boter en suiker
erop. Tussen half maart en Pasen, dit jaar op
12 en 13 april, boekt het kleine Enschedese
bedrijf (vijftien werknemers) 40 procent van
zijn circa 2 miljoen euro grote omzet. De
meeste supermarkten bestellen extra grote
hoeveelheden, de distributie draait volop. 
Maar extra matzes bakken – dat hoeft eigenlijk
nauwelijks. Op zijn kantoor in de fabriek vertelt
directeur Heijs dat het product in veel
supermarkten alle seizoenen te vinden is. Er

wordt dus gewoon het hele jaar door 36 uur per week gedraaid, waarbij al
rekening wordt gehouden met de paas-verkooppiek. „Door de lange houdbaarheid
kan dat prima." 
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Deze dinsdag draait de fabriek dus een gewone dag. Het personeel bedient de
verschillende machines, die deeg ‘walsen', bakken (40 seconden op 450 graden) en
inpakken. In enkele tientallen meters en in nauwelijks een paar minuten wordt een
deegmassa een stapeltje matzes in fel oranje verpakking. 

Van maatregelen rond Covid-19 is hier verder weinig te merken: Hollandia is
typisch zo'n lopende band-bedrijf waar thuiswerken voor vrijwel niemand een
optie is. Sterker: medewerkers met kinderen kunnen gebruikmaken van opvang bij
scholen en crèches, omdat werk in de voedselproductie nu geldt als cruciaal . 
Wel merkte Heijs halverwege maart iets van het hamsteren: sommige
supermarkten waren volgens hem snel door hun voorraad van zijn product heen.
„Ik zie matzes", zei een presentator van Radio 1 op 13 maart droogjes in een
reportage. Voor hem stond een klant die zijn kar had volgeladen met een massa
goed houdbare matzes. 

Speldenprikgaatjes 
De oorsprong van Hollandia laat zich het beste vertellen aan de hand van de eerste
machine in de productielijn. Het ding stamt uit 1924, maar is nog altijd goed in
deeghompen pletten en ronde vormen uitsnijden. Een puntige roller drukt de
typische speldenprikgaatjes in de matzes, die ervoor zorgen dat de crackers
makkelijker gaar worden. 
Op de vlucht voor het steeds sterkere Duitse antisemitisme nam de joodse
bakkersfamilie Marcus, woonachtig net over de grens in Burg Steinfurt, het
gevaarte begin jaren dertig mee naar Enschede. Samen met de Nederlands-joodse
bakkersfamilie Woudstra begon meneer Marcus – de voornaam is niet meer zo
makkelijk te achterhalen – hier een nieuwe matzesbakkerij. De twee zakenpartners
vestigden zich in een oude stoelbekledingsfabriek in de joodse wijk van Enschede,
slechts één blok verwijderd van de beroemde synagoge van de stad. Met een
Friese papierfabriek ontwierpen ze voor de kleinere matzes de karakteristieke
‘rozetverpakking', waarbij flappen aan de bovenkant van het pak in elkaar draaien. 
De zaken liepen goed – tot de fabriek in 1942 tijdens de Duitse bezetting zijn
deuren dicht moest doen. De Woudstra's doken onder en overleefden, maar van
de lokale gemeenschap was na 1945 weinig meer over: in totaal werden vanuit
Enschede 700 joden gedeporteerd. De familie Marcus wist te ontkomen naar het
Verenigd Koninkrijk, maar keerde niet terug. 
De Woudstra's besloten in de naoorlogse jaren de draad weer op te pakken.
Matzes waren in de jaren voor de oorlog al bekender geworden onder de bredere
bevolking, aangezien joden de crackers graag cadeau gaven aan niet-joodse
vrienden.
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De populariteit werd geholpen door de voedselrantsoenering in de jaren na de
oorlog. „Veel moest op de bon", vertelt Heijs. „Maar matzes niet." 
Zo groeide Hollandia onder de Woudstra's uit tot een bekend merk in Nederland –
bijzonder voor een product dat wereldwijd voornamelijk door joden gegeten
wordt. Wat overigens niet wil zeggen dat de joodse connectie van Hollandia
volledig is verdwenen: ongeveer 4 procent van de jaarlijkse productie wordt tot op
heden koosjer gemaakt, om daarna – tegen extra betaling– zijn weg te vinden naar
bijvoorbeeld Amsterdam en andere joodse gemeenschappen in Europa. Tijdens
het productieproces komen speciale vertegenwoordigers van het Opperrabinaat in
Amsterdam voor inspectie langs, vaak wekenlang. Heijs: „Er mag alleen
geproduceerd worden als zij er zijn." Zij letten goed op: zo mag er tijdens het
bakproces niets in de fabrieksruimten zijn wat gerezen of gegist is, zoals brood of
bier. 

Chocoladematzes 
In 2004 dreigde de toekomst van Hollandia heel even in gevaar te komen: de derde
generatie Woudstra, Herjo, kon geen opvolging binnen de familie vinden nadat
was gebleken dat zijn twee zoons de fabriek niet wilden overnemen. Pieter Heijs
en zijn compagnon, Udo Karsemeijer, zagen een kans. Beiden hadden al ervaring
bij voedingsconcerns als Bolletje en Ferrero, maar wilden graag voor zichzelf
beginnen. Hollandia bleek een geschikte kandidaat. „We vonden het leuk dat er
zo'n verhaal achter het product zat." 
Sindsdien proberen de twee het assortiment voorzichtig uit te breiden – hier en
daar zijn al wat chocoladematzes te koop. Die worden ‘geverfd' in de fabriek van
wafelbedrijf Vegter in het Groningse Hoogezand – in 2018 overgenomen door
Hollandia. 
Maar de grootste verwachting hebben ze eigenlijk toch van de normale, droge
crackers. Hoewel uit enigszins onverwachte hoek. De matze verschijnt de laatste
tijd namelijk vaker op blogs van foodies . Heijs: „Zij prijzen het product aan omdat
er geen suiker en zout aan is toegevoegd." Een blogger stopte zelfs matses in de
yoghurt. De eigenaren van de fabriek proberen er op in te spelen: inmiddels is op
de meestverkochte verpakking een matze met avocadoreepjes afgebeeld. 
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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 31 mei 2020.
Kopij voor dat nummer kan tot en met
22 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 ma-
ken van deze mogelijkheid. Ook reac-
ties op artikelen zijn welkom.
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