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JONGERENKERK VENLO
  Het verhaal gaat verder ...

elke zondag 10 uur 



vieren in het nieuwe 56e seizoen

Sinds we begin juli opgestart zijn met vieringen na lange tijd van ‘lock down', heb-
ben we jullie op de hoogte gesteld van het gegeven dat we voorlopig ‘gebedsdien-
sten' zouden houden. Dat was ingegeven door de vele beperkingen die er waren
vanwege corona en de richtlijnen die opgesteld waren voor het samen-vieren.

Bij de start van het nieuwe seizoen op zondag 30 augustus is nog niet duidelijk hoe
we verder gaan. Op maandag 7 september zal het pastoraal team en het bestuur
samen kijken naar de tijd die voor ons ligt.

We beseffen dat de maatregelen niet vandaag of morgen ineens weg zijn en dat de
1,5 meter ons voorlopig nog parten zal blijven spelen. We moeten ook bekijken
wanneer ons JK-koor weer gaat beginnen en vooral HOE, wetende dat SAMEN-
ZANG  sowieso uit den boze is.

En dan zullen we ook moeten kijken, al hoewel nog enkele maanden te gaan eer
het zover is,  hoe we het straks doen met Kerstmis op 1,5 meter afstand. De ruimte
in de kerk zal echt niet groeien of groter worden.

Na 7 september hopen we jullie via een Nieuwsbrief op de hoogte te stellen en we
doen dat ook middels mededelingen in de dienst.

Samen zullen we deze tijd door moeten en soms valt dat niet mee, maar de Jon-
gerenkerk Venlo zou de Jongerenkerk Venlo niet zijn als we het niet samen klaren!

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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agenda sept. - okt. 2020

s e p t e m b e r   2 0 2 0

06 10.00 u. JK zondagsviering
07 16.30 u. Overleg Pastoraal Team
09 19.15 u. Taizé-gebedsdienst
13 10.00 u. JK zondagsviering
19 09.00 u. Opschoonactie (tot 12.00 u.)
20 10.00 u. JK zondagsviering
26 10.00 u. Heilige Huisjes Tocht - Vredesweek 2020 (tot 13.00 u.)
27 10.00 u. JK zondagsviering
28 16.30 u. Evaluatie Opschoonactie (tot 18.00 u.)

o k t o b e r   2 0 2 0

04 10.00 u. JK zondagsviering
11 10.00 u. JK zondagsviering
14 19.15 u. Taizé-gebedsdienst
18 10.00 u. JK zondagsviering
21 16.30 u. Vergadering Stg. Vrienden van de JK (tot 18.00 u.)
25 10.00 u. Jk zondagsviering
26 16.30 u. Overleg Pastoraal Team (tot 18.00 u.)
29 16.00 u. Dialoogtafel Venlo 
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vieringen sept. en okt. 2020
onder voorbehoud van de ontwikkelingen

V.=voorganger; A.=assistent; L.=Lector

Zondag 6 september, 10.00 uur
Gebedsdienst

V. Piet Linders
A. Mieke Verkoeijen
L. Paul-Jan Heijnen
+ Astrid Meijer (harp)

Woensdag 9 september, 19.15 uur
Taizégebed

V. Taizegroep JK Venlo
+ samenzang Taizéliederen

Aansluitend: koffie en thee

Zondag 13 september, 10.00 uur
Gebedsdienst

V. Ruud Willemsen
A. Peter Verhoeckx
L. Max Görtjes
+ Louise van den Brand (trompet)

Zondag 20 september, 10.00 uur
Gebedsdienst in Taizéstijl

V. Taizégroep JK Venlo
+ samenzang Taizéliederen 

Zondag 27 september, 10.00 uur
Gebedsdienst

V. Truus van der Heijden
A. Henneke Roox
L. Margriet Meerts-Kwarten
+ Ingrid Reinhoud (harp)

Zondag 4 oktober, 10.00 uur
Gebedsdienst

V. Hub van den Bosch
A. Henneke Roox
L. Daniëlle Wipkink
+ nog niet bekend 

Zondag 11 oktober, 10.00 uur
Gebedsdienst

V. deken Spee
A. Leo Verbeek
L. Lenie Verhoeckx-Verhaeg
+ nog niet bekend 

Woensdag 14 oktober, 19.15 uur
Taizégebed

V. Taizegroep JK Venlo
+  samenzang Taizéliederen

Zondag 18 oktober, 10.00 uur
Gebedsdienst

V. Piet Linders
A. Hannie en Bert Kort, Erna Schreurs
+  Astrid Meijer (harp)

Zondag 25 oktober, 10.00 uur
Gebedsdienst

V. Truus van der Heijden
A. Henneke Roox
L. Margriet Meerts-Kwarten.
+ Louise van den Brand en Jacqueline
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verjaardagen in september

05 Martin Huizinga - beheer kerkgebouw
05 Lenie Verhoeckx - Verhaeg - lid JK Koor, secretaris JK Bestuur
08 Aggie van der Plaat - Gijsen - Pastoraal Team
18 Noud Linders - technische zaken
19 Caroline Nijholt - JK Big Band (tenorsax.)

koffiebijdragen juli 2020

datum gebruikers opbrengst gemiddeld p.p.
05 -07 *) € 46,-- **)
12-07 *) € 42,-- **)
19-07 *) € 22,-- **)
26-07 *) € 32,-- **)

*) telling niet mogelijk vw. coronamaatregelen
**) aantal gebruikers onbekend, dus ook geen gemiddelde

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

d.d.: 1- 8 2020
Martin Huizinga
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zaterdag 19 september: 
"OPGERUIMD STAAT NETJES"

Vanaf 1 juli mag er door de verruimde
coronamaatregelen weer opgeschoond
worden. Na drie eerdere geslaagde
halfjaarlijkse opschoonacties gaan
samenwerkende organisaties deze daarom
weer vervolgen op 19 september.  

Onder het motto "Opgeruimd staat netjes" maken de Jongerenkerk, Joriskerk, Fair
Venlo, jongeren van Home+, Wijkoverleg Binnenstad, Werkgroep Julianapark, ‘t
Groenewold en de Wereldwinkel groen in de binnenstad schoon. Deze keer langs
de Maaskade, de fietsbrug, de bebouwde kant van de Koninginnesingel, de kop
van Weerd, het Julianapark, Nolenspark, Puteanusstraat. De aftrap voor de actie is
om 9 uur bij de Jongerenkerk. Het schoonmaken op de locaties duurt tot 12.00,
waarna afgesloten wordt met een gezamenlijke lunch.
De organisaties zijn allemaal actief in de binnenstad en willen graag meer
samenwerken. Dat doen ze al op het gebied van fairtrade en ze willen dat ook
graag doen met andere activiteiten, die helpen om de wereld een beetje beter te
maken. Ieder vanuit zijn eigen achtergrond. Zij zijn daarin niet uniek. Wereldwijd is
er een integrale actie-agenda voor duurzame ontwikkelingsdoelstellingen: de 17
Global Goals. Leiders van 193 landen hebben toegezegd zich in te zetten om de
doelen vóór 2030 te realiseren. 
Met de schoonmaakactie dragen ze lokaal bij aan doelstelling 11 "Duurzame
steden en gemeenschappen" en proberen zo bewustzijn voor de directe omgeving
te kweken. 
Ze sluiten tevens aan bij acties voor een schone binnenstad, die al genomen
worden door de gemeente Venlo, het wijkoverleg Binnenstad Venlo en
bewonersgroepen, zoals rond het Julianapark en het Rosarium, Venlo Partners, de
citymarketing organisatie van Venlo. 
Die organisaties ondersteunen de actie van harte en zullen er via hun eigen
kanalen aandacht aan geven. De gemeente stelt daarnaast de benodigde
schoonmaakmaterialen ter beschikking, zoals zakken en handschoenen. Ook deed
wethouder Marij Pollux al twee keer actief mee.
De actie valt deze keer samen met World Cleanup Day, een wereldwijd initiatief in
de strijd tegen zwerfafval. Limburgse bedrijven en maatschappelijke organisaties,
waaronder IVN nemen hier langs de Maas het  voortouw onder het motto "Clean
rivers, better business". Zie ook www.maascleanup.nl
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Wat is daar plots een explosie aan solida
riteit. Het coronavirus breekt los en vanuit
alle hoeken van de samenleving wordt de
gemeenschapszin zichtbaar, hoorbaar.
Spandoeken, applaus en simultaan luiden-
de kerkklokken. Invoelende toespraken
van de leiders van het land en die extra
tas met boodschappen voor de buur-
vrouw. Initiatieven die plaatselijke kleine
ondernemers door de storm moeten hel-
pen. Ook worden de al bestaande verschil-
len nog duidelijker, bij de voedselbank en
bij het meisje dat veel liever naar school
gaat dan in haar ontwrichtende thuissitua-
tie te moeten zijn. Het verschil in toegang

tot zorg, tussen ons hier en al die vluchtelingen daar, ver weg.
En juist over verschil gaat de Vredesweek van 2020. Voordat deze crisis er was,
schreven we een tekst bij het thema van dit jaar. Die begint zo: "De groeiende
diversiteit in Nederland roept veel reacties op. Nieuwsgierigheid en vreugde, maar
ook racisme en angst voor het onbekende. De Vredesweek 2020 gaat over het
omgaan met die verschillen. Verschillen in cultuur, gebruiken, huidskleur en religie.
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Verschillen in morele opvattingen en de spanningen die dit oproept met de vrij-
heid van meningsuiting en de fundamentele gelijkheid van mensen. In de Vredes-
week gaat het over hoe belangrijk het is om het verhaal van de ander te leren ken-
nen, in plaats van te blijven hangen in het eigen gelijk. Daarom kiest vredesorgani-
satie PAX de komende Vredesweek voor het thema 'Vrede verbindt verschil'."

Heilige Huisjes Tocht
Zaterdag 26 september 2020

in het kader van de Vredesweek

Op zaterdag 26 september is er weer een Heilige Huisjes Tocht in het kader van de
Vredesweek 2020. Bij het ter perse gaan van deze JK Jouw kerk was nog niet
duidelijk hoe we deze organiseren en waar ons deze Heilige Huisjes Tocht  heen
gaat voeren. E.e.a. heeft natuurlijk ook weer met corona te maken. Noteer wel
alvast de datum en de tijd van 10.00-13.00 uur op zaterdag 26 september.

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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ter bezinning

Liefde is het inzicht dat de dingen en mensen 
niet iets anders kunnen zijn dan wat ze zijn. Alexander Smit

Het leven maakt zich geen zorgen over het leven.
Alleen de menselijke geest doet dat.
Veel nadenken over het leven 
is de beste manier om niet te leven. Erik van Zuydam

Wanneer het gevoel dat je controle 
over je leven moet hebben ten einde komt,
wordt het leven simpelweg geleefd
en vindt er een ontspanning plaats.
Er is een gevoel van kalmte bij alles wat zich voordoet
en  het grijpen naar wat er zou kunnen zijn valt weg. Richard Sylvester

De meest radicale heling is niet het geleidelijk 
herstellen van een (emotionele) wond
maar de herkenning  dat wat je ten diepste bent
niet gewond kan raken. Erik van Zuydam

Werkelijke spiritualiteit is een sterfproces.
Het is de ontmaskering van het ego, het doorzien van de ik-illusie.
Ontwaken is de realisatie dat het Ik niet meer is dan een droompersonage,
een verzameling definities waarmee het denken een identiteit creëert.
Gek genoeg ligt in dit sterfproces de vrijheid waar we naar verlangen.
En dit sterfproces betekent ook automatisch de geboorte van iets nieuws:
het is de wederopstanding van een leven in vrijheid. Erik van Zuydam
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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
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 27 september 2020.
Kopij voor dat nummer kan tot en met
18 september aangeleverd worden (via
e-mail of schriftelijk) op het Secretari-
aat 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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