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agenda mei - juni 2016

m e i   2 0 1 6

01 10.00 u. JK-zondagviering

02 16.30 u. Overleg Pastoraal Team

02 19.30 u. Bijeenkomst ouders communicanten (tot 21.00 u.)

05 10.00 u. JK-viering Hemelvaartsdag

08 10.00 u. JK-zondagviering - Moederdag

11 13.30 u. Bijeenkomst communicanten (tot 15.30 u.)

11 19.15 u. Taizé-Gebedsdienst

13 13.30 u. Versieren Jongerenkerk voor 1e communieviering

15 10.00 u. JK-zondagviering - Pinksteren

16 10.00 u. Eerste Communieviering

19 20.00 u. Vergadering Bestuur Stg. Jongerenkerk Venlo

22 10.00 u. JK-zondagviering

29 10.00 u. JK-zondagviering

j u n i   2 0 1 6

04 begin van de Ramadan

05 10.00 u. JK-zondagviering

12 10.00 u. JK-zondagviering

19 10.00 u. JK-zondagviering

23 20.00 u. Vergadering Bestuur Stg. Jongerenkerk Venlo

26 10.00 u. JK-zondagviering

27 16.30 u. Overleg Pastoraal Team

ter inspiratie

Innerlijke rust ligt niet in het tot zwijgen brengen van het denken,

maar in de herkenning dat je diepste wezen niet kan worden verstoord door het

denken, hoeveel kabaal het ook maakt. Erik van Zuydam

Vergelijk je jezelf wel eens met anderen?

Dat betekent dat je gelooft in een bepaald beeld van jezelf, en dat je je eigen-

waarde aan dat denkbeeld ontleent. Maar zolang je jezelf ziet als een denkbeeld,

zie je niet wie je werkelijk bent. Nin Sheng
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vieringen mei - juni 2016

Zondag 1 mei 2016, 10.00 uur

viering van breken en delen

Voorg.: Hub van den Bosch

Assist.: Peter Verhoeckx

Lector: Dries Verhoeckx

Muziek: JK-koor

Hemelvaartsdag 5 mei 2016, 10.00 uur

viering van breken en delen

Voorg.: Hub van den Bosch

Assist.: Leo Verbeek

Lector: Marjo Bongers

Muziek: Hans Cuppen - harp

Zondag 8 mei 2016, 10.00 uur

viering van breken en delen 

Moederdag

Voorg.: Hub van den Bosch

Assist.: Leo Lambrechts

Lector: Marije Vola

Muziek: JK-koor

Woensdag 11 mei 2016, 19.15 uur

Taizégebed

Voorg.: leden Taizégroep

Muziek: Taizé-liederen

Aansluitend: koffie/thee

Zondag 15 mei 2016, 10.00 uur

Eucharistieviering

Pinksteren

Voorg.: Piet Giesen, Piet Linders en

Truus van der Heijden

Assist.: Henk Pijnenburg

Lector: Nicole Scheepers

Muziek: Louise v.d. Brand - trompet

Maandag 16 mei 2016, 10.00 uur

tweede Pinksterdag

Eerste Communieviering

Voorg.: Piet Giesen, Truus v.d. Heijden

en Hub v.d. Bosch

Assist.: communicanten 2016

Muziek: communicanten en ouders/fa-

milie

Zondag 22 mei 2016, 10.00 uur

Spiritualiteitviering

Voorg.: leden Spiritualiteitgroep

Muziek: nog niet bekend

Zondag 29 mei 2016, 10.00 uur

viering van breken en delen

Voorg.: Hub van den Bosch

Assist.: Henneke Roox

Lector: Gonnie Geurts

Muziek: Vocal group In the Mood

Zondag 5 juni 2016, 10.00 uur

eucharistieviering

Voorg.: Piet Giesen

Assist.: Peter Verhoeckx

Lector: Max Görtjes

Muziek: JK-koor

Woensdag 8 juni 2016, 19.15 uur

Taizégebed

Voorg.: Taizégroep

Muziek: Taizéliederen

Aansluitend: koffie/thee
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Zondag 12 juni 2016, 10.00 uur

viering van breken en delen

Voorg.: Piet Linders

Assist.: Hannie, Bert en Erna

Muziek: JK-koor

Zondag 19 juni 2016, 10.00 uur

Vaderdag

viering van breken en delen

Voorg.: Hub van den Bosch

Assist.: Marianneke Beurskens

Lector: Marije Vola

Muziek: nog niet bekend

Zondag 26 juni 2016, 10.00 uur

viering van breken en delen

Voorg.: Truus van der Heijden

Assist.: Henneke Roox

Lector: Gonnie Geurts

Muziek: Carmina Servata

verjaardagen in mei 

02 Peter Pijnenburg geluidsgroep

05 Pip Billekens communicant 2013

08 Floris Pijnenburg communicant 2010

09 Nelly Schreurs

15 Piet Giesen Pastoraal Team / Liturgie-overleg

18 Leo Lambrechts lector/assistent

19 Mieke Verkoeyen Taizégroep

21 Rik van Soest coördinator Home +

30 Peter Schurman voorzitter Vrienden van de JK

30 Corry Flüggen Wel- en Weegroep/collecte

van harte proficiat !

ter inspiratie

We verbeelden ons dat we onze eigen gedachten denken.

Maar eigenlijk slaan we alleen maar gade wat er in onze geest opkomt.

Het geloof dat we die gedachten zelf kiezen of eigenhandig fabriceren

is niet meer dan de zoveelste gedachte die - geheel vanzelf - naar boven drijft.

Jan Kersschot
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Pinksteren 

De geest
De geest van deze tijd:

Een beetje vrede

Gewoon jezelf zijn

Een stukje betrokkenheid

Hoe kom ik over

Kan het bespreekbaar blijven

Een brokje inzet

De geest van de verlichte burgerij:

Met de hoed in hand 

kom je door het ganse land.

Oost west, thuis best.

De geest van jan met de pet:

Het zal mijn tijd wel duren.

Het zal mij een zorg zijn.

Ze zoeken het maar uit.

Of je nou door de hond of door de kat

gebeten wordt.

De Geest van God:

Vanuit de hemel liet de Heer de donder

rollen en de Allerhoogste liet zijn stem

weergalmen 

en de waterbronnen werden zichtbaar.

Alleluja.

Amen - Zo zij het. Adri Bosch

Geest
De Geest van God is een goede Geest

Hij zet mensen in beweging.

Hij maakt mensen vurig.

Hij zet hen in vuur en vlam.

En wat doen ze dan, die mensen?

Ze maken een nieuwe wereld.

Ze troosten waar verdriet is.

Ze geven aan waar gebrek is.

Ze luisteren waar nood is.

Ze bevrijden waar mensen gevangen zitten 

in eigen structuren of structuren die beknellen.

Ze zingen en dansen.

Joke Brugman
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eerste communieviering 
maandag 16 mei - 2

e
 Pinksterdag

Op MAANDAG 16 MEI, 2E pinksterdag,  zullen in de Jongerenkerk Venlo 4 jongelui

hun eerste communie doen.  Dat  zijn Aëll Joy Nahar-Pelzer, Vincent Kemper, Ellis

Roodbeen en Luca Geerlings.

Ze doen dat in de viering die om 10.00 uur begint en waarin Piet Giesen, Truus van

der Heijden en Hub voorgaan en waarbij zij geholpen worden door de

communicanten. De muziek zullen zij ook mee verzorgen door het zingen van een

vijftal liederen en de andere momenten worden ingevuld door de ouders en

andere familieleden. Gé zal op de piano de liederen en de muzikale momenten

ondersteunen.

Sinds september bereiden zij en hun ouders zich voor op dit feest. In de viering

van 24 januari 2016 stelden zij zich voor en op andere momenten waren zij

aanwezig op de woensdagen en zondagen in de Jongerenkerk op weg naar 16 mei,

de dag van de 1e communie.

We hopen dat naast de communicanten, hun ouders en broers en zussen en

andere familieleden ook mensen van onze eigen gemeenschap aanwezig zullen

zijn in deze viering.

We wensen Aëll, Vincent, Ellis en Luca en hun ouders van harte proficiat met deze

1e communie en hopen dat het in alle opzichten een feestelijke en mooie dag mag

worden.

EllisLucaVincent Aëll
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Week Nederlandse Missionaris
 7 - 15 mei 2016

Geloven in de ander - samen op zoek naar perspectief en hoop

Missionarissen en missionair werkers geven dagelijks concreet handen en voeten

aan geloven in de ander. Zij leven samen met kwetsbare en arme mensen in alle

delen van de wereld. Met hun aanwezigheid zeggen zij:  'Ik geloof in jou. Wie je

ook bent, wat je ook doet, waar je ook vandaan komt en hoe anders jij ook bent.'

Dat geeft mensen kracht en moed om hun eigen situatie te veranderen.  Samen

zijn zij verbonden in de hoop op een betere toekomst. 

Geloven in de kracht van kwetsbare en getraumatiseerde vrouwen staat centraal

in het werk van missionair werkers Anneke Kok (63) en Martine Buijs (34). Beiden

gaan op hun eigen wijze samen met deze vrouwen op zoek naar perspectief en

hoop, op weg naar een betere toekomst. Anneke doet dat al 25 jaar in Chili en

Martine sinds 4 jaar in Bolivia. 

'Het doet hen zoveel 

dat mensen aan de andere kant van de wereld met hen meeleven.'

Feministisch theologe Anneke Kok (63) werkt bij vrouwenorganisatie Domodungu

(Stem van de vrouw). 'In Chili is een systeem van dominantie en ondergeschiktheid

sterk aanwezig'. De druk van buiten is zó sterk, dat de vrouwen die lijden onder

geweld van hun partner en naar de politie stappen, dat pas gemiddeld na zeven

jaar doen. De meesten doen het zelfs nooit. 'Bij Domodungu brengen we vrouwen

bij elkaar die in de knel geraakt zijn. Via groepsbijeenkomsten, trainingen en bij-

belgesprekken vinden zij herkenning bij elkaar en ruimte om zichzelf te ontplooi-

en.'
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Wij bieden vrouwen een sociaal netwerk waarop ze terug kunnen vallen. Dat is van

groot belang. Domodungu is één van de weinige plekken waar vrouwen opgevan-

gen worden en steun kunnen vinden -vooral bij elkáár- en waar niet geoordeeld

wordt. 

'Zeven op de tien vrouwen lijden onder huiselijk of seksueel geweld'

Martine Buijs werkt in Bolivia bij een vrouwenorganisatie. 'Zeven op de tien vrou-

wen hier lijden onder huiselijk of seksueel geweld. Met onze organisatie Levántate

Mujer (Vrouw, sta op) vangen we slachtoffers op en helpen we hen zichzelf weer

te respecteren. In de dorpen waar we werken geven alle vrouwen aan dat ze in

een situatie van huiselijk geweld zitten, of hebben gezeten. Dat laat wel zien hoe

wijdverbreid deze problematiek is. We organiseren cursussen en trainingen, waar-

in vrouwen leren wat hun rechten zijn.'

Laat uw solidariteit spreken!

Anneke en Martine, en met hen honderden missionair werkers en missionarissen,

staan kwetsbare mensen bij in hun strijd tegen armoede en onrecht. Dankzij de

steun van betrokken mensen in Nederland maken zij wereldwijd een verschil voor

de mensen met wie zij hun leven delen. Wilt ook u bijdragen aan hun werk? 

Kijk op www.weeknederlandsemissionaris.nl voor meer informatie.
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wereldmaaltijd voor

Clinique de Congo 

zondag 5 juni

11.30 u.

Jongerenkerk Venlo

Op zondag 5 juni 2016 is er vanaf 11.30 uur in de Jongerenkerk Venlo een

'WERELDMAALTIJD VOOR CONGO'. De broer van Jean Marie Bakokimi, Rigobert

Bakokimi, heeft in Kinshasa een 'eerste hulppost'. Het koor 'Libota' van de familie

Bakokimi organiseert deze maaltijd waarvan de opbrengst ten goede komt aan

deze 'eerste hulppost' van Rigobert  Bakokimi. De mensen die er komen zijn vaak

niet draagkrachtig genoeg om naar een dokter of ziekenhuis te gaan. Daarom is

om het voortbestaan van deze Clinique de Congo te kunnen garanderen steun

nodig van derden.

Op zondag 5 juni verzorgen de leden van Libota daarom een 'Wereldmaaltijd

'Clinique de Congo' in de Jongerenkerk Venlo. De maaltijd zal bestaan uit:

• Gebakken banaan

• Rijst

• Vis(Tilapia)

• Vlees (kip en andere soorten gebraden vlees)

• Gerookte vis

• Manioc als groente

Daarnaast is er ook frisdrank en wijn, koffie en thee voor bij de maaltijd.

De kosten bedragen: 20,00 euro per persoon

DEELNEMEN

U kunt aan deze maaltijd deelnemen. Daartoe dient u zich VOOR DINSDAG 17 MEI

2016  op te geven bij Hub van den Bosch:

via emailadres: jongerenkerkvenlo@hetnet.nl

Telefonisch: 06-10729578
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Opgeven = Betalen
Dat kan contant bij opgave of per bank op rekening NL16RABO0141918527

t.n.v. H.G.M. van den Bosch o.v.v. maaltijd 5 juni 2016

Als u zich opgeeft, wordt er op u gerekend!

De opbrengst komt dus ten goede aan de Clinique de Congo en daarom wordt dit

initiatief van harte bij u aanbevolen.

Koor Libota Jongerenkerk Venlo

Jean-Marie Bakokimi Hub van den Bosch(pastor)

Diana Bakokimi 

Meer informatie vindt u in de folder over het project in de Jongerenkerk en op de

website van de Jongerenkerk Venlo: www.JKVenlo.nl

Vastenaktie 2016 

In het derde en laatste jaar dat we aan de slag zijn geweest voor San Pedro onder

de noemer: 'Geef de kinderen in Nicaragua een kleurrijke toekomst' bedroeg de

opbrengst binnen de Jongerenkerk Venlo: 650,00 euro!

Op 4 april hebben we met een lezing in de Jongerenkerk Venlo de driejarige

samenwerking met GESP afgesloten.

Namens de leden van GESP en de mensen in San Pedro bedankt voor de prettige

samenwerking en de bijdrage aan dit project.

Hub van den Bosch

Zacauacal 

in de Comarca San Bartolo

staat centraal
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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,

De nieuwe datum voor het gezamenlijk ontbijt is:  

zaterdag 21 mei  2016 om 10.00 uur bij het Ruitercafé Leurs.

Iedereen is welkom, echtparen of alleenstaanden, uiteraard ook

mensen van buiten de Jongerenkerk.

In verband met de enorme belangstelling is het wenselijk je van te voren aan te

melden bij Marjo Bongers:  Tel: 06-41880818 ; 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  4,95 

Ik zie jullie graag tegemoet! Hartelijke groet, Marjo Bongers

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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extra collectes in mei

ZONDAG 8 MEI 2016: WEEK NEDERLANDSE MISSIONARIS

Op zondag 8 mei 2016 zal in de Jongerenkerk Venlo een extra collecte worden

gehouden t.b.v. de pinksteractie 'Week Nederlandse Missionaris'.

Zie voor meer informatie het artikel op pagina 6 en 7.

ZONDAG 15 EN MAANDAG 16 MEI 2016: PINKSTEREN 2016

Met Pinksteren houden we een extra collecte waarvan de opbrengst bestemd is

voor de Jongerenkerk Venlo. Met deze collecte proberen wij de toekomst van de

Jongerenkerk mede veilig te stellen voor de komende jaren. 

Elke bijdrage aan deze beide collectes, hoe klein ook,  telt mee en helpt mee het

verschil te maken. Daarom zijn beide van harte aanbevolen.

Pinkstergedachte

Pinksteren

komst van de Heilige Geest.

God in ons.

Zichtbaar? 

Tastbaar? 

Merkbaar?

Liefde, vreugde, vrede.

Geduld,

vriendelijkheid en goedheid.

Vertrouwen,

zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

 

Heb ik lief als Jezus,

breng ik vreugde waar ik kom

en is vrede waar ik naar jaag?

Heb ik met iedereen geduld,

is mijn vriendelijkheid bij een ieder

bekend

en is mijn leven met goedheid bekleed?

Is mijn vertrouwen op God,

ben ik zachtmoedig 

en oefen ik mijzelf in zelfbeheersing?

Pinksteren;

uitstorting van de Heilige Geest.

God in ons.

Zichtbaar?

Tastbaar?

Merkbaar?

Rita Klapwijk
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vanwege 4 en 5 mei

Wanneer ik door het dorp loop  

Wanneer ik door het dorp loop, 

zie ik vreemde gezichten vol bitterheid en pijn. 

Waar is onze lach gebleven? 

Waar is ons geluk? 

Ergens ver, ver weg. 

Waarom hebben ze ons dit aangedaan? 

Wij zijn hun kinderen. 

We willen alleen maar met onze vriendjes spelen. 

En niet deze verschrikkelijke oorlog.

Er zijn zoveel mensen die niet om deze oorlog hebben gevraagd. 

Of om de zwarte aarde die hen nu bedekt. 

Onder hen zijn mijn vriendjes.

Ik stuur u deze boodschap: 

Doe de kinderen geen kwaad, zij zijn niet schuldig!   

Alik, 13 jaar, vluchteling.   

Stop de oorlog en het vechten   

Stop de oorlog en het vechten 

voor een glimlach op een kindergezicht. 

  

Stop de vliegtuigen en de granaten 

voor een glimlach op een kindergezicht. 

  

Stop alle tanks 

voor een glimlach op een kindergezicht. 

  

Stop alles dat doodt en verwoest 

voor een gelukkige glimlach op een kindergezicht. 

Dunja, 14 jaar
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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

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 - inleveren kopij

De volgende JK-Jouw Kerk verschijnt op

29 mei 2016.

Kopij voor dat nummer kan tot en met

20 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 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 


