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 agenda oktober - november 2015

o k t o b e r   2 0 1 5  -  W e r e l d m i s s i e m a a n d

04 10.00 u. JK-zondagviering - Wereldmissiedag voor de kinderen

11 10.00 u. JK-zondagviering

13 13.30 u. bijeenkomst Cura Nova

14 19.15 u. Taizé-gebed

18 10.00 u. JK-zondagviering - Wereldmissiedag

19 16.30 u. overleg Pastoraal Team

20 13.00 u. Bijeenkomst Bindkracht Venlo “Werk aan de Winkel”in de

Bantuin

27 10.00 u. JK-zondagviering

30 20.00 u. film “Departure”

n o v e m b e r   2 0 1 5

01 10.00 u. JK-zondagviering - Allerheiligen/Allerzielen

02 19.30 u. Nacht der Zielen

08 10.00 u. JK-zondagviering

11 19.15 u. Taizé-gebed

15 10.00 u. JK-zondagviering

15 11.00 u. Breed Overleg

22 10.00 u. JK-zondagviering

29 10.00 u. JK-zondagviering - begin van de advent - Sinterklaas

 ter inspiratie

Wanneer je een ander veroordeelt, 

dan onthul je niet iets over de ander, 

je onthult iets over jezelf. Nin Sheng

Hoe zou het zijn als je de emoties die je

negatief noemt met dezelfde openheid

verwelkomt  als de emoties die je als

positief bestempelt?

Erik van Zuydam

Wat ik ook zoek, of denk te willen,

hoe lang het verlanglijstje ook is, al

mijn wensen zijn slechts een reflectie

van mijn verlangen om thuis te komen. 

Tony Parsons

Weerstand werpt je in de tijd.

In acceptatie onthult zich het tijdloze.Erik van Zuydam
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 vieringen oktober - november 2015

Zondag 4 oktober 2015, 10.00 uur

Eucharistieviering

Voorg.: Deken Jos Spee

Assist.: Henk Pijnenburg

Lector: Max Görtjes

Muziek: JK-koor

Zondag 11 oktober 2015, 10.00 uur

Eucharistieviering

Voorg.: Piet Giesen

Assist.: Dries Verhoeckx

Lector: Nicole Scheepers

Muziek: JK-koor

Woensdag 15 oktober 2015, 19.15 uur

Taizégebed

Voorg.: leden Taizégroep

Muziek: Taizégezangen (samenzang)

Aansluitend koffie/thee

Zondag 18 oktober 2015, 10.00 uur

Wereldmissiedag 2015

Taizéviering

Voorg.: Taizégroep en Hub

Muziek: Taizéliederen en samenzang

Zondag 25 oktober 2015, 10.00 uur

Viering van Breken en Delen

Voorg.: Truus van der Heijden

Assist.: Gonnie Geurts

Lector: Henneke Roox

muziek: blokfluitensemble Hannemarie

Janssen

Zondag 1 november 2015, 10.00 uur

Allerzielen/Allerheiligen

Viering van Breken en Delen

Voorg.: Hub van den Bosch

Assist.: Leo Verbeek

Lector: Hermenke Bexkens

Muziek: JK-koor

Zondag 8 november 2015, 10.00 uur

Viering van Breken en Delen

Voorg.: Piet Linders

Assist.: Hannie, Erna, Bert

Muziek: Fanfare Venlo

Woensdag 11 november, 19.15 uur

Taizégebed

Voorg.: leden Taizégroep

Muziek: Taizégezangen (samenzang)

Aansluitend koffie/thee

Zondag 15 november 2015, 10.00 uur

Spiritualiteitviering

Voorg.: Spiritualiteitgroep

Muziek: nog niet bekend

Zondag 22 november 2015, 10.00 uur

Eucharistieviering b.g.v. Caecilia

Voorg.: Piet Giesen

Assist.: Henk Pijnenburg

Lector: Marije Vola

Muziek: de Meulezengers

Zondag 29 november 2015, 10.00 uur

1e zondag van de Advent + Sinterklaas

Viering van Breken en Delen

Voorg.: Truus v.d. Heijden + Hub van

den Bosch

Assist.: communicanten + Gonnie en

Henneke

Muziek: Piet Hegger
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WERELDMISSIEMAAND 2015

Geef hoop aan de christenen in Pakistan

Wereldmissiemaand besteedt dit jaar aandacht aan de katholieke Kerk in Pakistan.

In dit islamitische land hebben minderheidsgroepen, onder wie de christenen, het

zwaar: armoede, analfabetisme, religieus geweld en terroristische aanslagen. 

Katholieken in een islamitisch land

Het aantal katholieken in Pakistan bedraagt 1,15 miljoen. Hoewel een respectabel

aantal, vormen katholieken een minderheid in het islamitische land. De katholieke

Kerk draagt met haar onderwijs en gezondheidszorg bij aan de ontwikkeling van

Pakistan, waar veel armoede heerst, het analfabetisme hoog is en veel mensen

geen enkele toegang tot onderwijs en gezondheidszorg hebben.

Blasfemiewet

In Pakistan geldt de sharia, de islamitische wet. Een belangrijke rol speelt de blas-

femiewet die in 1986 ingevoerd werd. Op godslastering en beledigende opmer-

kingen over de profeet Mohammed staan geld- en gevangenisstraffen en in het

ergste geval de doodstraf. Alle minderheden in Pakistan lijden onder deze wet,

niet alleen christenen. Een groot probleem is dat de blasfemiewet vaak misbruikt

wordt om ordinaire burenruzies uit te vechten. 

Positie van vrouwen en meisjes 

Hoewel vrouwen en mannen volgens de Pakistaanse wet officieel gelijke rechten

hebben, komt daar in de praktijk weinig van terecht. Er is veel geweld tegen vrou-

wen, zoals verbrandingen en verkrachtingen. De oude stammentradities, die nog

veel invloed hebben, staan vrouwen geen actieve rol in de samenleving toe. 
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Help mee en geef hoop aan de christenen in Pakistan 

MISSIO/Pauselijke Missiewerken steunt de parochies en religieuzen in Pakistan bij

hun pastorale werk, onder meer op het gebied van vrouwenrechten, de interreli-

gieuze dialoog, vredeswerk.

Helpt u mee? Geef dan in de collecte op Missiezondag 18 oktober na de viering in

de Jongerenkerk Venlo of stort uw bijdrage op:

NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. MISSIO Wereldmissiemaand, te Den Haag.

Voor meer informatie: www.missio.nl

 verjaardagen in oktober

03 Therezi Ezendam lid JK-koor

06 Pieter Bartels

09 Louise van den Brand

11 Wiel Janssen Geluidsgroep, Triple Quartet

12 Luca Traa communicant 2014

13 Inge Bartels

15 Max van den Brand

19 Sanne Bartels communicant 2012

27 Alanis Smit communicant 2015

31 Wim Stark koster, collecte,  communie

van harte proficiat !

Als ik tegenwoordig de kranten open, moet ik denken aan het kerstver-
haal.
Tweeduizend jaren geleden trokken de timmerman Jozef en Maria van
herberg tot herberg. Er was nergens plaats en niemand wilde ze opne-
men. Uiteindelijk kwamen ze in een stal terecht waar het kindeke Jezus,
onze verlosser geboren werd.
Op kerstavond wordt met veel pathos dit verhaal gelezen.
Moeten wij, christenen in Europa, ons dan niet schamen ?

Hermann Flüggen
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Cura Nova Concert in de JK 
13 oktober 2015

Graag nodigen we u weer uit voor een concert in de Jongerenkerk van:

KOPERKWINTET FLEXIBLE BRASS 

van het conservatorium Amsterdam

Trompet : Ivo van Gennip (Nederland) en Luis Tajuelo ( Spanje)

Hoorn : Yi-Ru Huang (Taiwan)

Trombone: Mami Hasimote (Japan)

Bastrombone: Kai Sasaki (Japan)

Programmma
1. Just a closer walk (3’30) https://youtu.be/e/zqsvncYMy4

2. Fancies Toys and dreams (7’00) https://youtu.be/uWoE2oTf-J0

3. Four Swiss Tunes (8’00) https//youtu.be/Alflkg0mEMo

4. Frere Jacques (4’00) https://youtu.be/CluxBITaZDc

5. Mexican Folk Medley (2’00) https://youtu.be/etRcUWWbv9A

6. Gospel time (5’30) http//youtu.be/1SlfjAFalqQ

7. Dance- Renwick (1’00) https://youtu.be/SaTx50_EY0Y

8. Plus een Japans stukje

Vanaf 13.30 uur staat de koffie voor u klaar en is er tijd om gezellig samen te zijn.

Om 14.30 uur begint het concert en om 15.30 uur sluiten we traditiegetrouw af

met een feestelijk drankje.

Aanmelden via: info@cura-nova.com of 077-3200661 (inspreken mag)

Kosten: 12,50 p.p

Met hartelijke dank voor alle medewerking van Jacq Sanders, de Jongerenkerk,

Maaike van Strijp van Buitenstebinnen, Xavier Maes van Luxurious Drinks en Har-

rie Broekmans van Broekmans Patisserie.
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 open brief aan mgr. Eijk

Open brief aan Mgr. Eijk, aartsbisschop van Utrecht.

Eminentie,

Uit publicaties lees ik, dat u bij uw aantreden ruim 400 parochies onder uw hoede

had en dat u die nu wilt terugbrengen tot 19. De overige  zullen worden opgehe-

ven. Nu ben ik een gewone katholieke leek, zonder theologische opleiding, maar ik

ben toch van mening, dat u hierin een vergissing maakt.

U zult met deze maatregel de meerderheid van de katholieken in de kou laten

staan. Speciaal de ouden van dagen en de minder bedeelden, die geen vervoer

hebben naar de paar kerken die open blijven. In de bijbel staan legio verhalen over

herders, die zorg hebben voor hun kuddes, het verloren schaap of de verloren

munt zoeken, mannen die hun leven willen geven voor de kudde. Zelfs is er een

parabel over een verloren zoon.  Leest u de bijbel nooit?

Ook leer ik uit de media, dat u elk overleg hierover uit de weg gaat. Moet een

herder niet dienstbaar zijn aan zijn kudde?  Moet er voor de mensen, die zelf mee-

werken aan een oplossing, geen leidsman beschikbaar zijn? Of tenminste begrip? 

Kennelijk maakt u de denkfout dat de hiërarchie van bisschoppen en priesters de

kerk vormt. Er zijn echter veel aanwijzingen in de bijbel, dat de gelovige mensen

samen de kerk vormen. Onder meer de brief van Petrus. U breekt dus de werkelij-

ke, de echte kerk af. Dat is kwalijk.

In vroeger jaren, toen het noorden van Scandinavië nog dunbevolkt was, waren er

rondtrekkende dominees, die enkele malen per jaar elk dorp bezochten, daar de

kinderen doopten, de paartjes trouwden,  de graven zegenden en een dienst hiel-

den. Is dit geen oplossing? Het enkele jaren wachten met dopen en/of trouwen is

al  gemeengoed in onze streken en vormt dus geen beletsel. De apostelen hebben

met hun reizen door geheel Klein-Azië een voorbeeld gegeven.  Een werkwijze die

grote mogelijkheden bood, zoals gebleken is.

Mgr. Gijsen dacht en werkte volgens hetzelfde schema dat u nu volgt. Hij verza-

melde liever enkele getrouwen, dan een groot aantal van (in zijn ogen) zwakke

gelovigen. Hij is het trieste bewijs geworden, dat dit niet werkt. Ik hoop nog

steeds, dat u niet in dezelfde val trapt.
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Stelt u zich eens voor, dat Christus opeens achter u staat, u op de schouder tikt en

vraagt: "Wim, waar zijn mijn schapen?"  Wat is  dan uw antwoord?

Met verschuldigde eerbied,

Paul Tummers, Velden

 Breed Overleg - vooraankondiging

Op zondag 15 november is er Breed Overleg in de Jongerenkerk Venlo waarvoor

we iedereen van harte uitnodigen. Noteer deze datum alvast in jullie agenda.

Het Breed Overleg begint om 11.00 uur, aansluitend aan de Spiritualiteitviering.

In de JK Jouw Kerk van november zal de agenda staan.

Henk Pijnenburg

Hub van den Bosch

 OPROEP !!!           Kerstkaart 2015

Beste Jongerenkerk-bezoekers,

Elk jaar een kerstkaart. Dat willen we natuurlijk ook weer voor 2015. Vorig jaar

hebben we twee opzetten gekregen en daaruit eentje gekozen. Een voorstel van

toen ligt er nog maar misschien zijn er nog nieuwe ideeën, of is iemand zo creatief

om zelf ook weer aan de slag te gaan. 

Daarom willen we voor de kerstkaart 2015 wederom JULLIE creativiteit aanspreken

EN jullie in de gelegenheid stellen om ZELF een kerstkaart te ontwerpen.

Deze moeten begin november klaar zijn, zodat we een keuze kunnen maken. Vorig

jaar hebben we dat gedaan op het Breed Overleg in november. Wellicht kan dat in

dit jaar ook weer als er een Breed Overleg is en anders op het eind van een viering

of tijdens het gezamenlijk koffie drinken.

Eisen: - Formaat A5 dubbelzijdig

- Ruimte om er zelf nog een boodschap op te kunnen schrijven

- Niet te druk! (teveel beelden e.d. erop)

DUS: spreek je creativiteit aan en doe mee!
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 film “Departures”

In het kader van de Nacht der Zielen 2015

Vrijdag 30 oktober 2015

Film 'Departures' van Yojiro Takita

Jongerenkerk Venlo

20.00-22.30  uur

Japans drama over Daigo, een voormalig

cellist, die in zijn geboortedorp begrafenison-

dernemer wordt.

Daigo Kobayashi (Masahiro Motoki) is een

getalenteerde cellist wiens orkest plotseling

wordt ontbonden. Wegens geldgebrek be-

sluit hij met zijn verloofde terug te keren

naar zijn geboortedorp, waar hij door een

typefout werk vind bij een uitvaartbedrijf. In

Japan wordt er gewoonlijk neergekeken op

uitvaartverzorgers en zijn omgeving reageert

dan ook weinig enthousiast op zijn nieuwe

loopbaan. Desondanks raakt Daigo steeds meer bedreven in de officiële rituelen

en steeds meer gesteld op zijn werk als portier tussen leven en dood.

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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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)

 samen ontbijten

Beste allemaal,

Er is weer een nieuwe datum gepland voor 

het gezamenlijk ontbijten:  

zaterdag 17 oktober 2015 om 10.00 uur

bij het Ruitercafé Leurs.

Iedereen is welkom, echtparen of alleenstaanden.  

Uiteraard ook mensen van buiten de Jongerenkerk zijn van harte welkom.

Indien je belangstelling hebt, ben je van harte welkom.

Vanwege de grote belangstelling is het wenselijk dat je je van tevoren aanmeldt

bij: Marjo Bongers

tel. 077 - 3733676

e-mail: marjobongers@ziggo.nl

Het ontbijt bestaat uit 2 pistolets, divers beleg, gekookt eitje, bekertje vruchten-

yoghurt en onbeperkt koffie en thee. 

De totale kosten bedragen  4,50 

Ik zie jullie graag tegemoet! 

Hartelijke groet,

Marjo Bongers



 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

secretariaat van de Jongerenkerk.

Mocht u Hub daar niet kunnen bereiken

of voor dringende zaken op andere

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 van huis en heel

dichtbij

NL46ASNB0871015617

o.v.v. renteloze lening of gift.

Stichting Jongerenkerk Venlo

NL12ABNA0414143299

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: 

Ton Jacobs tel. 077 - 3870794

of: Corry Flüggen, 077 - 3510752

JK - Jouw Kerk

De volgende JK-Jouw Kerk verschijnt op

25 oktober 2015.

Kopij voor dat nummer kan tot en met

16 oktober 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.

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 


