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September 2011 - juli 2012       Inleidend woord

De Jongerenkerk Venlo heeft haar 47e seizoen achter zich liggen. Een bij-

zonder seizoen. Bijzonder omdat we halverwege het 47e seizoen op 12

januari 2012 geconfronteerd werden met het plotseling overlijden van de

grondlegger en initiator van de Jongerenkerk Venlo kapelaan Leo Brueren.

Het was even een hectische periode om kapelaan een waardig en een bij

hem passend afscheid te geven.

In het overzicht zal dat duidelijk aan de orde komen.

Zonder kapelaan zijn en gaan we, met vallen en opstaan, door om de Jon-

gerenkerk Venlo levend te houden in de geest van kapelaan.

In dit bescheiden overzicht van activiteiten willen we laten zien dat we als

Jongerenkerk ook in 2012 nog op tal van terreinen aan de weg timmeren

en handen en voeten willen geven aan de gedachte 'delen wat je hebt en

delen wat je bent'.

Allereerst krijgt dat natuurlijk gestalte elke zondag weer om 10.00 uur in

de vieringen in de Jongerenkerk.

In een breed scala van onderscheiden vieringen: eucharistievieringen,

vieren van Breken en Delen, Taizévieringen, Spiritualiteitvieringen en ge-

bedsdiensten, kindvriendelijke vieringen willen we proberen voor velen

een plek te zijn waar men zich thuis voelt om geraakt door de Boodschap

van Liefde geïnspireerd te worden om in het dagelijks leven gestalte te

geven aan die Boodschap van Liefde.

Maar dat is niet het enige waar de Jongerenkerk zich mee bezighoudt.

Onze verwevenheid met Stichting 't Groenewold, het dekenaat Ven-

lo-Tegelen, het Mondiaal Platform Venlo, de Wereldwinkel, de maatschap-

pelijke opvang van dak- en thuislozen, de Stichting Prisma, onze collegae

van het Citypastoraat in Mönchengladbach en Krefeld en tal van andere

organisaties maakt dat wij op velerlei terrein actief zijn. Soms iets nadruk-

kelijker, soms alleen faciliterend door het gebouw ter beschikking te stel-

len.

Het laatste initiatief waarbij de Jongerenkerk i.s.m. de Vincentiusvereni-

ging Helden-Venlo betrokken is, is het 'schuldhulpmaatjes-project' in Ven-

lo.
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Een en ander maakt dat de Jongerenkerk Venlo méér is dan alleen maar

een 'kerkgebouw' waar op zondag een viering plaatsvindt.

In dit overzicht willen we dat naar voren laten komen om u, die de Jon-

gerenkerk Venlo een warm hart toedraagt en ook financieel ondersteunt,

te laten zien dat uw bijdrage ten goede komt aan velen waarbij de mensen

in de marge van de samenleving nadrukkelijk onder onze aandacht zijn.

Dat uit zich bijvoorbeeld ook in de wekelijkse solidariteitsmaaltijd die Mie-

ke Verkoeyen met een vijftal vrijwilligers verzorgt.

Met hart en ziel en met de inzet van velen willen we de Jongerenkerk

Venlo, toch al 47 jaar een begrip in Venlo e.o., levend houden in de geest

van Leo Brueren:

• De Jongerenkerk Venlo als 'kerk onderweg' waarbij we laagdrempelig

er willen zijn voor allen die zich vaak bevinden in de marge van de offi-

ciële Kerk maar net als wij die Boodschap van Liefde zó belangrijk vin-

den dat ze zondags om 10.00 uur willen samenkomen om te vieren dat

die Boodschap doorgegeven dient te worden.

• De Jongerenkerk Venlo als kerk die maatschappelijk betrokken bij de

stad Venlo e.o. en met name bij hen die leven in de marge van stad en

samenleving.

• De Jongerenkerk Venlo als locatie waar religie, cultuur en muziek tot

uiting komen los van de vieringen d.m.v. concerten, lezingen, een

Nacht der Zielen, theater e.d. En we zien een toename aan behoefte

hiervoor bij koren, muziekgezelschappen e.d.  

• De Jongerenkerk als locatie voor trouw- en rouwdiensten. In het 47e

seizoen hadden we een drietal afscheidsvieringen en één huwelijksvie-

ring

In dit overzicht van het 47e seizoen willen we het brede scala weergeven

waarbij de Jongerenkerk Venlo in meer of mindere mate betrokken is.

De zondagse vieringen en de wekelijkse solidariteitsmaaltijd worden in dit

overzicht alleen beschreven, wanneer deze een speciaal karakter droegen.

Hub van den Bosch
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Start 47e seizoen op zondag 4 september 2011

Op zondag 4 september startte met een viering waarin het Pastorale Team

voorging, het 47e seizoen. Een nieuw seizoen met nieuwe kansen en mo-

gelijkheden.

De oproep in de overweging, uitgesproken door Hub van den Bosch, pas-

tor van de Jongerenkerk Venlo, had als boodschap dat we 'er samen méér

van maken'. Met deze oproep begon het 47e seizoen.

M  M  M

Ouverture 2011

Een jaarlijks terugkerend moment op cultureel terrein in venlo is de Ou-

verture. De Jongerenkerk is al jaren een locatie waar verschillende muziek-

gezelschappen hun kwaliteiten ten gehore brengen. Op zondag 11 sep-

tember vond de Ouverture 2011 plaats. In de en rond de Jongerenkerk

waren volop activiteiten. In de Jongerenkerk traden op:

Zangvereniging Venlona, Zangvereniging Vriendenkring Steyl, Gemengde

Zangvereniging Animo Velden, Zangvereniging The Voices, Venloos Ge-

mengd Koor Zanglust, Vocalensemble Quint,  Vocalgroup Joy (Venlo) en

De Meulezengers.

Op de parkeerplaats naast de Jongerenkerk waren de Tempeliertjes actief

We verzorgden daar koffie/thee/ frisdrank met iets erbij en kinderen kon-

den tekenen,  kleuren of  knutselen. Op die manier wilden we de jongste

loot aan de Jongerenkerkboom, de Tempeliertjes, onder de aandacht

brengen. De Tempeliertjes is een groep van kinderen van 6-12 jaarvoor

wie we activiteiten organiseren o.a. in het Voorportaal van de Jongeren-

kerk. Deze variëren van kinder-disco tot  koekjes bakken, kindermassage

of een uitstapje. Bij elke activiteit proberen we iets extra's mee te geven

aan de kinderen. Voorbeeld; koekjes bakken en deze dan bezorgen bij

bewoners van de Beerendonk of oefenen kerstspel voor kerstavond in de

Jongerenkerk maar dit ook opvoeren in één van de Zorgcentra in Venlo.

De groep wordt gesteund door en staat onder leiding van een groep ou-

ders van communicanten.
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Vredesweek 2011:

Wandelen langs heilige huisjes - 'Elk mens een veilig bestaan'

Van zaterdag 17 tot en met zondag 25 september 2011 vond de landelijke

Vredesweek 2011 plaats. De landelijke organisaties IKV/Pax Christi stelden

dit jaar de Vredesweek in het teken van het Ministerie van Vrede. Het

Ministerie van Vrede is een nieuwe aanpak voor de Vredesweek. Met het

Ministerie van Vrede willen we zoveel mogelijk mensen in Nederland be-

trekken bij vraagstukken van vrede & veiligheid in de wereld. 

Thema 

Ieder jaar zal het Ministerie van

Vrede in het kader staan van een

actueel inhoudelijk thema. Het

thema van 2011, "Elk mens een

veilig bestaan", richtte zich op een

veilig en menswaardig bestaan, ver

weg en dichtbij. Misschien een

vanzelfsprekendheid, maar helaas

niet altijd werkelijkheid.

Op zaterdag 17 september 2011 werd in de binnenstad van Venlo een

wandeling georganiseerd naar plekken ('heilige huisjes') die op onder-

scheiden manier met deze thematiek te maken hebben. Startend bij de

Wereldvredesvlam in het Julianapark wandelden we langs een zevental

betekenisvolle plaatsen in de binnenstad.

Deze wandeling was een initiatief van de Stichting Wereldvredesvlam, 't

Groenewold, de dekenale Missionaire Groep Venlo-Tegelen, Brede Ont-

moetingsgroep Joden-Christenen-Moslims.

M  M  M
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Hans en Greetje

Op zaterdag 17 september was de Jongerenkerk Venlo het podium voor

een sprookjesvertelling en muziekuitvoering. Fortissimo en Lex Uiting

brachten het sprookje: Hans en Greetje. De context waarin dit evenement

plaatsvond was 'De Nach van ut Limburgse leed'.

Ongeveer 200 mensen waaronder veel kinderen waren aanwezig in de

Jongerenkerk..

M  M  M

O K T O B E R    2 0 1 1

De Tempeliertjes

De Tempeliertjes is de jeugdgroep van de Jonge-

renkerk Venlo en richt zich op alle Basis-

school-leerlingen in de gemeente Venlo. 

Onder het motto 'samen werken, samen zijn en

samen delen' worden leuke en leerzame activitei-

ten georganiseerd vanuit de Jongerenkerk.

Vorig seizoen hebben de Tempeliertjes onder andere koekjes gebakken en

uitgedeeld aan de inwoners van de Beerendonck, een disco in de kerk

gehouden, een kerstspel opgevoerd, lampionnetjes voor Sint Maarten

geknutseld, een Palmhöltje gemaakt, film gekeken en een heuse massage-

les gevolgd.

Ook dit seizoen stonden er weer leuke activiteiten op het programma

staan: 25 oktober:  uitstapje naar Irrland - - 6 november: lampionnetjes

knutselen voor Sintermerte - - 27 november: Sinterklaas op bezoek in de

viering van 10.00 uur - - 10 december: disco in de Jongerenkerk - - 17 de-

cember: kerstmarkt in en rond de Jongerenkerk - - 21 december: oefenen

van het kerstspel voor de familie-kerstviering op zaterdag 24 december.

Na afloop aten we samen frietjes - - 24 december: opvoering van het

kerstspel in de kindvriendelijke viering van 18.00 u.
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Voor kinderen die mee willen doen of meer informatie willen:

Kijk op onze website: http://www.tempeliertjes.nl

Of mail naar: info@tempeliertjes.nl

M  M  M

Oktober: Wereldmissiemaand in de Jongerenkerk Venlo

Op zondag 23 oktober werd in de vieringen in de Jongerenkerk aandacht

besteed aan Wereldmissiemaand en Wereldmissiedag 2011.

Gedurende de hele oktobermaand was er gelegenheid om een gift te doen

voor het doel van deze Wereldmissiemaand in Vietnam voor steun aan het

armste deel van de bevolking aldaar.  Daarvoor lagen er  zakjes in de Jon-

gerenkerk, die men kon deponeren in een daarvoor bestemde collectebus.

Er was dus geen kerkdeurcollecte in oktober maar we refereerden aan het

gevoel aan solidariteit met de mensen in Vietnam.

Missiezendingskalender 2012

Ook dit jaar werden er weer Missiezendingskalenders verkocht.

De Missiezendingskalender van Jaime Colan uit Peru heet 'Ziel van de

Andes'. De platen en de vertellingen daarin gaan over onze omgang met

Moeder Aarde. Ook in Peru verdwijnt veel goede en vruchtbare grond,

verdwijnen bossen. Er is veel armoede die vooral vrouwen en kinderen

treft. Colan schildert vooral vrouwen omdat zij in staat zijn het schip te

keren. Zij verzetten in Peru het meeste werk en zo zorgen zij voor een

nieuwe toekomst.

Met de opbrengst van de Missiezendingskalenders geven we hen een

steuntje in de rug.

De Missiezendingskalender kostte 8 euro. Maar dan had je wel iets moois

en je steunde er de mensen in Peru mee.

De opbrengst bedroeg 168,00 euro.
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Zondag 30 oktober 2011

Allerheiligen en Allerzielen in de Jongerenkerk Venlo

 

We dachten aan hen van wie wij het afge-

lopen jaar afscheid hebben moeten nemen

in de viering op zondag 30 oktober. De

nabestaanden werden van harte uitgeno-

digd om hierbij aanwezig te zijn en voor

hun dierbare een licht te ontsteken.

N O V E M B E R    2 0 1 1

Woensdag 2 november 2011

Nacht der Zielen

Voor het 8e jaar achter elkaar orga-

niseerde Stichting Prisma de Nacht

der Zielen.

In dit programma werd weer op

een eigentijdse manier stilgestaan

bij hen die overleden zijn maar ook

bij andere verlieservaringen die

mensen meemaken.

Naast het gesproken woord was er

aandacht voor muziek, zang en be-

weging maar ook voor expressie en

symbolen. 

Het thema Over-Bruggen werd

verzinnebeeld door een brug te
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slaan tussen leven en dood, tussen hier en daar, tussen deze kant (van

na-bestaan) en de overkant( zij die zijn overgegaan).

Medewerkenden aan de Nacht der Zielen 2011 waren naast de leerlingen

van basisscholen 't Pallet en  Titus Brandsma, het koor Vicenda, Frans

Pollux en Kitty Nijs.

Vrijdag 28 oktober 2011 

Film 'LEA'

Vooraf aan de Nacht der Zielen  vond er op vrijdag 28 oktober in de Jonge-

renkerk Venlo een filmvertoning plaats.

Deze Tsjechische film van Ivan Fila gaat over een man die de dood van zijn

vrouw nauwelijks een plaats kan geven. Hij trouwt opnieuw met de veel

jongere Lea die veel gelijkenis heeft met zijn overleden vrouw.

Deze film die vrij toegankelijk was, werd bekeken door 30 mensen. Na

afloop was er gelegenheid om indrukken met elkaar na te bespreken.   

De Nacht der Zielen werd bezocht door 225 mensen die na afloop in het

Voorportaal onder het genot van een kop koffie konden napraten.

M  M  M

Breed Overleg

Zondag 20 november 2011.

Tweemaal per jaar is er in het Voorportaal een overleg met alle medewer-

kers en  bezoekers van de Jongerenkerk Venlo. Met dit overleg willen we

samen kijken naar de toekomst en zien waar we zaken anders, beter, ver-

nieuwend kunnen aanpakken. Dat is niet alleen een zaak van het bestuur

of het pastorale team maar van allen die de Jongerenkerk een warm hart

toedragen.

De agenda vermeldde:

1: Welkom voorzitter Henk Linders.

2: Relevante zaken en mededelingen vanuit het bestuur 

3: In gesprek met de gemeenschap: 

4: Rondvraag en Afsluiting
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Adventactie Solidaridad

Op weg naar goed goud

Hoeveel goud is er in onze geloofsgemeenschap te vinden? Kelken, scha-

len, kandelaars, sieraden van bezoekers…heel wat meer dan we in eerste

instantie denken! 

Goudwinning brengt grote schade toe aan mens en milieu en goudmijn-

werkers zien maar weinig terug van de werkelijke waarde van hun goud.

Daarom vraagt Solidaridad dit jaar opnieuw aandacht voor goudmijnbou-

wers via de meerjarige campagne Op weg naar Goed Goud. 

De intensieve campagne heeft het afgelopen jaar heel wat vruchten afge-

worpen, maar net als bij koffie is de weg naar duurzaam goud lang. Daar-

om werkt Solidaridad in 2011 en 2012 verder aan een goud-programma

dat zich met nieuwe middelen, mensen en ideeën sterk ontwikkelt tot een

initiatief waarin mijnbouwers en de juwelensector kunnen laten zien dat

het ook anders kan.

Grootschalige mijnbouw

Tachtig procent van het nieuw gedolven goud is afkomstig van grootschali-

ge mijnbouw. In veel landen ontbreekt het aan wetgeving om de milieu-

en sociale gevolgen van mijnbouw te controleren. Ook internationale

normen, denk aan arbeidsomstandigheden en milieubeleid, worden door

mijnbouwbedrijven nauwelijks gerespecteerd.

In de grootschalige goudmijnbouw is regelmatig sprake van slechte ar-

beidsomstandigheden. Het werk is onveilig en de verdiensten zijn mager.

Bovendien wordt er voor de winning van goud gebruik gemaakt van giftige

en vervuilende stoffen als cyanide. Voor één gouden ring wordt al snel een
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berg van twintig ton met cyanide vervuild mijnafval geproduceerd. Cyani-

de kan eenvoudig via het grondwater het oppervlaktewater bereiken en

vormt dan nog decennia lang een gevaar voor de volksgezondheid. Als een

mijn is uitgeput, rest een verwoest, onvruchtbaar en vervuild landschap.

De Fairtrade-Fairmined standaard (FT-FM) is niet geschikt voor grootscha-

lige mijnbouw. Daarom wil Solidaridad een duurzaam model ontwikkelen

dat sociale en milieuomstandigheden in deze sterk gemechaniseerde mijn-

bouw verbetert. Een aantal grote mijnbouwbedrijven werkt al volgens

bepaalde standaarden op milieu- en/of sociaal gebied. Solidaridad wil deze

beweging versterken en zo mogelijk tot wereldwijde norm verheffen. Een

lange weg waar veel medewerking voor noodzakelijk is.

Wat heeft Op weg naar Goed Goud bereikt?

In oktober 2010 is de campagne Op weg naar Goed Goud gelanceerd.

Direct was er veel aandacht in kranten en media. Via websites, Facebook

en twitter is de campagne bij tienduizenden mensen onder de aandacht

gebracht. 

Door al deze aandacht is de vraag naar FT-FM goud enorm gestegen. Dit is

een grote kans voor nog meer mijnwerkers om veiliger te werken en uit

hun armoede te komen. Daarom gaat Solidaridad door met haar campag-

ne, we willen zo veel mogelijk mensen bij ons werk betrekken zodat we

nog meer mijnwerkers kunnen helpen.

Iedereen kan een bijdrage leveren…

De Jongerenkerk die ook onderdeel is van de Dekenale MOV-Groep Ven-

lo-Tegelen heeft in de Adventstijd 2011 in navolging van alle andere pa-

rochies in het dekenaat aandacht besteed aan deze actie van Solidaridad.

We deden dat door in de vieringen onze aandacht daarop te richten.

De opbrengst was: 260,00 euro

M  M  M
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Alternatieve kerstkaartenaktie 2011

In de Adventsperiode werd in het kader

van de Alternatieve Kerstkaartenaktie geld

ingezameld voor het dorp Manéah op Gui-

née. Het dorp is bij de laatste overstroming

grotendeels verwoest. Na een gesprek met

Kerfonse Kanté en de ontvangst van nade-

re informatie werd besloten om het geld

ter beschikking te stellen voor de weder-

opbouw van de verwoeste school. Kerfonse, zelf afkomstig van Guinée en

al 10 jaar geleden als politiek vluchteling naar Nederland gekomen, heeft

het op zich genomen hier iets te doen voor zijn geboortedorp.

Op 10 december gaf Kerfonse samen met andere muzikanten i.s.m. Perron

55 een 'Benefietconcert' .

De Jongerenkerk zamelde via de bekende emmer van Petra Verhoeckx op

zondag 4, zondag 11 en zondag 18 december op het eind van de viering

geld in voor de aktie van Kerfonse Kanté.

Op 22 januari 2012 heeft deze getalenteerde zanger het geld opgehaald

en vertelde hij zelf iets meer over het project en luisterde hij de viering op.

Adventstijd is altijd de tijd van de actie 'Solidaridad'. Wij mochten ons,

vooruitkijkend naar en ons voorbereidend op het Kerstfeest, solidair tonen

met de mensen in Manéah.

Stichting 'Children's Dreams for Africa'

Op 1 november 2011 heeft Kerfonse Kanté officieel de Stichting 'Children's

Dreams for Africa' opgericht. Via deze stichting wil hij samen met twee

andere bestuursleden de zaken rond inzameling, financiering e.d. op een

officiële manier regelen.

M  M  M
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Zondag 11 december 2011

Concert

Op zondag 11 december verzorgde  Cabaletta een kerstconcert in de Jon-

gerenkerk te Venlo. Te gast bij dit concert was het Kammerchor Haldern

onder leiding van Heiner Frost.

Zij brachten enkele sfeervolle kerst- en adventsliederen ten gehore. 

Tussen de optredens van de koren heeft Peterine Kooijmans, op onnavolg-

bare wijze, een verhaal verteld. 

De leden van kamerkoor Cabaletta verzorgden het tweede deel van het

concert waarbij zij de aanwezigen een uur lang meenamen met proza,

poëzie en muziek, op weg naar de warmte van kerstmis. 

Na afloop was gelegenheid met elkaar een glas glühwein drinken, dat door

Cabaletta werd aangeboden.

M  M  M

Zaterdag 17 december 2012

Verzamelen van kerst- en nieuwjaarswensen

Evenals afgelopen jaren wilden we ook dit jaar weer kerstwensen verza-

melen. Alleen niet meer op plastic folie, maar op kaartjes. Er lagen vanaf

zondag 4 december (2e  zondag van de advent) kaartjes klaar achter in de

kerk. Dat waren kaartjes in de vorm van sterren, kerstbomen, hartjes, of

een ander figuur. De bedoeling was dat deze kaartjes in de kerstbomen

gehangen werden. Maar het kon ook zo zijn dat mensen zelf iets bijzon-

ders meenamen dat voor hen heel speciaal is met Kerstmis. Gedacht kon

worden een beeldje, een foto enz. Misschien wel een foto van een dierba-

re die niet thuis is rond de feestdagen, die uitgezonden is naar een ver

land, die ver weg woont, die overleden is, noem maar op. Zo’n foto kon in

de bomen worden opgehangen. 

En ook een ooit gekregen kerstkaart met een mooie kerstwens kon wor-

den opgehangen. Oproep was: 'Denk er eens over na, wat maakt Kerstmis

voor u extra speciaal. Breng dat mee, wij zorgen ervoor dat het bij de krib-

be komt.' 
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Zaterdag 17 december was de Jongerenkerk open van 11.00 tot 15.00 u.

voor het verzamelen van kerstwensen. De Tempeliertjes namen ook actief

deel aan deze bijeenkomst, ze maakten kerststukjes en verkochten licht-

jes. Tevens waren er kerstspullen te koop: kerstballen, verlichting, prullari-

a, etc. De J.K. Big Band zorgde met een muzikale bijdrage voor een gezelli-

ge sfeer, de vuurkorf brandde voor de Jongerenkerk en er was koffie en

thee.

Met z'n allen onderweg naar de geboorte van het Kerstkind, heel bijzon-

der. Velen lieten zich verrassen tijdens een bezoek aan de Jongerenkerk

op deze dag. Na de middag zong ook ons eigen Jongerenkerk Koor een uur

lang kerstliederen.

M  M  M

Zondag 18 december 2011

Adventswandeling 2011: Kerstmis komt er aan!

Op zondag 18 december, de laatste zondag van de Advent, wandelden we

van de Jongerenkerk Venlo naar de Zusters Domicanessen aan de Hakkes-

straat in 't Ven in Venlo.

Daar vond dan nog een adventsmeditatie plaats met zang (Marieke van

Heijst met begeleiding van Gé), adventsgedichten en - gedachten en een

verhaal. En we ontstaken licht.

Na afloop was er koffie, thee, warme chocomel en cake.

Ruim 30 mensen wandelden mee. Maar natuurlijk waren er ook mensen

die rechtstreeks naar de Hakkesstraat waren gegaan om rond de klok van

20.00 uur bij de zusters de adventsmeditatie bij te wonen en aansluitend

mee te genieten van de ontmoeting met elkaar.

M  M  M
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J A N U A R I    2 0 1 2

Zondag 8 januari

Nieuwjaarsbijeenkomst 

Vanaf 11:00 uur was ieder van harte welkom in de Jongerenkerk Minder-

broedersstraat 1 te Venlo. Wij wilden van de gelegenheid gebruik maken

om samen met anderen het glas te heffen en te toasten op een gelukkig,

gezond en vooral liefdevol 2012.

M  M  M

Donderdag 12 januari 2012

Overlijden kapelaan Leo Brueren

Leo Brueren

'priester van de straat'

15 januari 1925 

- 

12 januari 2012
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Opeens was Leo er niet meer!

Nadat hij donderdag 12 januari nog volop had genoten bij het afscheid van

father Jonathan en aansluitend nog van het bezoek bij de buren, is Leo

plotsklaps van ons heen gegaan.

Na een leven vol noeste arbeid in Gods wereld, op Gods akker, moeten we

nu verder zonder hem.

Ruim 60 jaar is hij priester geweest, ruim 55 jaar werkzaam in de stad

Venlo als kapelaan van de Martinusparochie en ruim 46 jaar als kapelaan,

oprichter, initiator en stimulator van onze Jongerenkerk Venlo

We zijn het Leo verplicht om door te gaan op de weg waarop hij ons gezet

heeft! En ….. we zullen doorgaan! Met al onze krachten zullen we de Jon-

gerenkerk verder dragen de toekomt in.

We zullen Leo daarbij node missen, ik zal hem node missen. Als gespreks-

partner, als motivator, maar bovenal als mens en vriend. En met mij zullen

dat er velen zijn, waarbij ik in het bijzonder ook denk aan Etty. Mede dank-

zij Etty heeft Leo tot op de leeftijd van bijna 87 jaar zijn werkzaamheden

kunnen doen. Mede dankzij Etty heeft hij de tegenslagen qua gezondheid

de laatste jaren steeds weer kunnen overwinnen.

Hij was weer aan de beterende hand. Hij had die bewuste donderdag 12

januari de overweging voor de viering in de Kapel van Genooy al klaar

liggen. Hij was weer van plan de vieringen op de zaterdag in de Kapel  te

gaan doen. Het mocht niet zo zijn!

De laatste weken, met Kerstmis, Nieuwjaarsdag en op zondag 8 januari

was hij vol overgave aanwezig bij de vieringen in zijn Jongerenkerk. Hij was

duidelijk weer aanwezig en het deed hem goed. Laat deze weken voor ons

dan ook een mooie herinnering zijn en mogen we ze blijvend in onze her-

innering meedragen en er kracht en steun uit putten.

Ik wil iedereen in de dagen, weken, maanden en jaren die voor ons liggen

kracht en sterkte toewensen. De naam van Leo zal nog vaak genoemd

worden en dat is maar goed ook. We gaan zonder hem verder. Geïnspi-

reerd door zijn geestdrift, zijn idealen. We dragen de Jongerenkerk verder

in zijn geest: een plek, een herberg waar ieder welkom is, die open staat

voor wie aan onze deur klopt, arm of rijk, jong of oud.

De Jongerenkerk Venlo als bijzondere plek binnen Venlo waar de liefde

altijd het laatste woord heeft, waar mensen met elkaar delen in vreugde
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en verdriet en waar elke dag weer, met vallen en opstaan, geprobeerd

wordt aan de Boodschap van de Man van Nazareth handen en voeten te

geven. Leo heeft dat zijn leven lang op zijn eigen, soms  eigenwijze, manier

gedaan. Leo, bedankt!. Bedankt voor zoveel wat jij ons gegeven hebt. 

Want mens te heten,

vraagt te delen,

vraagt te delen brood en wijn

en vooral elkanders pijn

Donderdag 19 januari 2012

Leo opgebaard in de Jongerenkerk, avondwake en nachtwake

Op donderdag 19 januari werd Leo rond 16.00 uur naar de Jongerenkerk,

naar zijn Jongerenkerk, gebracht alwaar hij werd opgebaard en mensen

afscheid konden nemen vanaf 17.00 uur.

Velen trokken langs de kist waarin Leo lag opgebaard.

Enkele minuten voor 19.00 uur werd de kist gesloten en begon de avond-

wake in de Jongerenkerk die bomvol zat.

Aansluitend aan deze wake begon de wake die duurde tot 10.30 uur vrij-

dagmorgen. Velen, leden van de Jongerenkerk maar ook anderendie zich

betrokken voelen bij de Jongerenkerk, bleven afwisselend de gehele nacht

in de Jongerenkerk om bij Leo te waken.

Vrijdag 20 januari 2012

Afscheidsviering Leo Brueren in de Martinuskerk

Om 10.30 uur was de Jongerenkerk goed gevuld om Leo te begeleiden

naar de Martinuskerk. 'Zijn' mensen van de straat begeleiden hem via het

Kerkepäörtje, langs de woning waar hij zolang gewoond heeft, naar de

Martinuskerk, begeleid door collegae van Leo, en de mensen uit Sankt

Anton.

Na een indrukwekkende plechtigheid werd Leo naar het crematorium in

Blerick gebracht waar na een korte plechtigheid Leo gecremeerd werd.

M  M  M
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Vrijdag 20 januari 2012

Opening tentoonstelling armoedeproject 

'Armoede, nieuwe solidariteit'

In 2009 startte de samenwerkende organisaties City-pastoraat Mönchen-

gladbach, Krefeld, Stg. 't Groenewold en de Jongerenkerk samen met vier

scholen in Krefeld, Mönchengladbach, Horst en Venlo het Euregionale

project 'Armoede, nieuwe solidariteit'.

Aan dit project werkten bijna 200 leerlingen mee in de vier scholen.

Van de materialen, ontwikkeld door de leerlingen aan de hand van het

lesprogramma dat voor dit project vervaardigd was, was een tentoonstel-

ling samengesteld. Deze tentoonstelling werd op vrijdag 20 januari 2012

officieel geopend in het gemeentehuis van Horst aan de Maas door burge-

meester van Rooij. 

Voor deze bijeenkomst waren de leerlingen van de meewerkende scholen,

mensen van de samenwerkende organisaties, mensen van de Euregio en

geïnteresseerden uitgenodigd.

In het bijzijn van ruim 70 aanwezigen werd de tentoonstelling geopend.

De bedoeling is dat deze tentoonstelling op diverse locaties te zien zal zijn.

Met deze opening werd een omvangrijk project afgesloten.  

M  M  M

Zondag 22 januari 2012

Overdracht opbrengst Alternatieve Kerstkaarten-aktie

Kerfonse Kanté in de Jongerenkerk Venlo

De opbrengst van de alternatieve kerstkaartenaktie (zie pag.11), zijnde

220 euro, werd tijdens de viering van 10 u. overgedragen aan Kerfonse

Kanté. Hij luisterde de viering op met zang.

 

M  M  M

-18-

Maandag 23 januari 2012

1e bijeenkomst Vastenaktie 2012

2012 in beeld: The Year Zero

Over de aanloop naar en de ach-

tergronden van deze veranderin-

gen maakte de uit Noord-Lim-

burg afkomstige regisseur Wiek

Lenssen de bijzondere film 'The

Year Zero' (2001), een documen-

taire die hoge ogen gooide op

(inter-)nationale filmfestivals. 

In de film worden twee sjama-

nen in hun eigen land opgezocht

en geportretteerd: ziener en

kenner van de Maya-profetieën

Zwervende Wolf, en genezer/-

regenmaker Don Julian, twee

Maya's uit Guatemala. 

Via hun beider levens leren we

de achtergrond van de voorspel-

lingen kennen, en wat deze te

betekenen hebben voor de we-

reld van nu, tot aan het jaar 2012. De documentaire werd in het bijzijn van

de regisseur vertoond in de H. MIchaëlkerk in ‘t Ven.

Evaluatie

De bijeenkomst op 23 januari 2012 was een goed bezochte bijeenkomst.

De Michaëlkerk was goed bezet met 120 mensen uit allerlei windstreken

en van diverse organisaties. Wiek Lenssen zelf was aanwezig en leidde de

film in. Na afloop heeft hij nog vele vragen beantwoord van de aanwezi-

gen.

M  M  M
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Zondag 29 januari 2012

Presentatieviering communicanten 2012

Op zondag 29 januari stelden 13 communicanten die op 10 juni in de Jon-

gerenkerk de 1e communie zouden doen, zich voor: Olivia, Robin, Pia,

Niels, Sanne, Bas, Emily, Anouk, Juliëtte, Angelo, Femke, Madelon en

Dawn. 

In september waren we samen met hen en met hun ouders begonnen met

de voorbereiding. We deden dat met het communieproject 'Doe je mee',

een project rond het verhaal van Kobe en met veel Bijbelse vertellingen.

Samen met de communicanten en samen met hun ouders wilden Truus,

Bianca, moeder van een van de communicanten van vorig jaar, en ik er

weer een mooie, spannende maar ook zeer leuke tijd van maken. Een

eerste belangrijke stap was de voorstellingsviering op zondag 29 januari.

M  M  M
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F E B R U A R I    2 0 1 2

Zaterdag 4 februari 2012

Bezoek aan Basisschool 'Kleurrijk'

Op zaterdag 4 februari was een bezoek georganiseerd door Stg.  't Groene-

wold, Jongerenkerk Venlo en Dienst Kerk en Samenleving i.s.m. de direc-

teur van Basisschool Kleurrijk  aan de Basisschool Kleurrijk in Venlo-Noord.

Dit bezoek was in het kader van uitwisseling met onze Duitse collegae van

Mönchengladbach, Krefeld en de Katholische Arbeiter Verein in Krefeld

waar we in 2009 de Regenbogenschule bezochten. 

De twee scholen hebben naast veel overeenkomsten ook verschillen. Het

betreft scholen met vele leerlingen van Turkse, Marokkaanse of andere

etnische komaf. De vraag die in Krefeld maar ook in Venlo centraal stond

was: wat betekent dit voor een school?

Aan dit bezoek namen ook mensen van 'De Pijler' uit Zuid-Limburg deel.

'De Pijler' heeft een project voor kinderen en ouders i.s.m. de omgeving.

Zij begeleiden moeders om dagelijks het hoofd boven water te kunnen

houden omdat het veelal ouders en kinderen betreft aan de onderkant

van onze samenleving.

Na een paar inleidingen werd met elkaar uitgewisseld wat scholen voor

elkaar kunnen betekenen en hoe verbindingen kunnen worden gelegd

tussen school en samenleving, school en kerken en waar knelpunten lig-

gen. Het was een geanimeerd en zinvolle bijeenkomst.

Aan dit bezoek namen van Duitse en Nederlandse zijde ruim 40 mensen

deel.

M  M  M

Zondag 19 februari 2012

Jocus Toekôms begint de Vastelaovend in de Jongerenkerk

Op zondag 19 februari, vastelaoveszôndaag, toog het gezelschap van Jocus

Toekôms van hun tempel, het Ald Weishoés, naar de Jongerenkerk om

daar de aftrap van de Vastelaovend te doen met een viering. 
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Sinds vele jaren wordt deze traditie in ere gehouden en we hopen dat

deze ook in de komende jaren zal worden voortgezet.

Onder de bezielende leiding van Truus en Petra en aan de hand van tek-

sten gemaakt door onze Vastelaoves-oppermeester-tekstschrijver Gé,

werd het weer een inspirerende viering van Breken en Delen.

Zoals ook traditie is, was onze hofkapel Joekskapel 'Zoeë is 't Laeve' ook

weer aanwezig om met hun muzikale tonen de viering luister bij te zetten.

M  M  M
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maandag 27 februari 2012

Lezing: Overleven de maya's 2012? - '2012 en verder'

De betekenis van het magische jaar 2012 wordt

steevast in verband gebracht met de kalender

van Maya's waarin sprake zou zijn van het einde

der tijden.  Op 23 januari vertoonden we in dit

verband the film 'The Year Zero'. Het is wonder-

lijk dat in Guatemala, het land waar de meeste

Maya's wonen, de aandacht voor 2012 eerder

beperkt is. Dat komt omdat de meeste Maya's

niet bezig zijn met profetieën over wat er in de

toekomst zal gebeuren, maar met de vraag: hoe

hier en nu het hoofd te bieden aan armoede en discriminatie.

Op 27 februari  hield Mario Coolen een  lezing in de Jongerenkerk en nam

ons mee in het verhaal van de Maya's '2012 en verder' aan de hand van de

wellicht prikkelende vraag: overleven de maya's 2012?

Evaluatie:

Deze 2e bijeenkomst in het kader van de Vastenaktie werd bezocht door

45 mensen.

Het verhaal van Mario boeide de mensen mede omdat Mario Coolen een

begenadigd spreker is. Omdat hij vele jaren in Guatemala heeft gewerkt,

kan hij van binnenuit zijn verhaal kan doen.

Het was tevens een opmaat naar de 3e bijeenkomst die in maart zou

plaats vinden.

M  M  M
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M A A R T    2 0 1 2

Zaterdag 17 maart 2012

Heilige Huisjes Wandeling op Klein Vink

'Rondje Klein Vink'

Op zaterdag 17 maart 2012 was er in het kader van de Vastenaktie 2012

een Heilige Huisjes Wandeling.

Deze keer gingen we naar Klein Vink. We bezochten daar het Franz Pfan-

nerhuis en bekeken daar de tentoonstelling die op dat moment daar aan-

wezig was, het Thermaalbad, we wandelden over het terrein, we brachten

een bezoek aan de kapel van de paters en we genoten na afloop van een

kop koffie in het restaurant.

Aan deze Heilige Huisjes Wandeling namen 40 mensen deel.

M  M  M

Zondag 25 maart 2012

Guatemala Ontmoeting in de kerk van Lomm

Op zondag 25 maart was de Guatemala Ontmoeting in de kader van de

Vastenaktie 2012. De Maya's stonden centraal in de Vastentijd en dit jaar

vond deze Ontmoeting plaats in de parochiekerk van Lomm.

We begonnen met een viering om 10.30 uur. 

Na afloop was er gelegenheid voor ontmoeting. 

Er waren hapjes en koffie. De tentoonstelling was te zien. Er lagen voor-

werpen van de Maya's en er was beeldmateriaal.

De viering stond in het teken van de Vastentijd en de Hongerdoek was

daarbij ook aanwezig. De ontmoeting duurde tot 13.30 uur.

M  M  M
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Maandag 26 maart 2012

2e lezing over de Maya's 

Op maandag 26 maart was in het Klooster SVD te Steyl de 2e lezing door

Mario Coolen over de Maya's en hun toekomstperspectief. 

Evaluatie

Op de 2e lezing in Steyl waren 65 mensen aanwezig. Het was natuurlijk

ook hier weer te danken aan de begenadigde spreker Mario Coolen. 

Er waren ook mensen uit Nuenen aanwezig die dit najaar naar Guatemala

gaan

Opbrengst Vastenaktie in de Jongerenkerk Venlo was: 465,43 euro

M  M  M
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Nieuw programma Tempeliertjes

Met de volgende brief kondigde de werkgroep

Tempeliertjes het nieuwe programma aan:

Hallo allemaal,

Het is al weer even geleden we iets van ons lieten horen, maar nu is het

dan weer zover.

Er zijn binnenkort weer leuke activiteiten. 

Op 31 maart is er weer disco! Van zes uur tot half negen (18.00 uur-20.30

uur) wordt het voorportaal van de  Jongerenkerk omgetoverd tot disco-

theek! Peter draait dan weer aan de knopjes, duwt op de toetsen, en laat

de lampen swingen en jullie natuurlijk ook. Omdat het zondag 1 april

palmzondag is, kunnen jullie ook een Palmhöltje maken. En wie dat wil

mag ook een dromenvanger komen maken.

Als je mee wilt doen aan de disco, geef je dan op bij Angelique en natuur-

lijk mogen vriendjes en vriendinnetjes ook mee komen doen.

Wat staat er verder dit jaar nog te gebeuren?

23 juni disco ter afsluiting van het jaar.

1 september Uitstapje naar………

10 november disco, en lampionnetje maken

2 december Sinterklaas komt in de viering

15 december speelgoed en zelf gemaakte spullen verkopen

M  M  M
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zondag 1 april

Palmzondag

Op zondag 1 april was het Palmzondag. De communicanten en leden van

de Tempeliertjes waren aanwezig om samen met Truus, Gonnie, Henneke

en Hub voor te gaan in de palmpasen viering. Aansluitend trokken we met

de 'apostelen en Jezus zittend op de ezel' richting de Martinuskerk om

daar na een korte bijeenkomst waarbij de Palmhöltjes gezegend werden

mee te gaan in de Palmhöltjesoptocht. Jaarlijks weer een hele belevenis.

M  M  M

Dinsdag 3 april 2012

Vastenmaaltijd

Naar aanleiding van de Iftarmaaltijd in augustus 2011 was besloten om

ook in de Vastentijd een maaltijd te houden waarbij wij mensen uit de

Moslimgemeenschap en de Joodse gemeenschap zouden uitnodigen. Dit

gebeurde vanuit de Raad van kerken in samenwerking met de brede Ont-

moetingsgroep Joden-Christenen-Moslims waar de Jongerenkerk ook deel

van uit maakt.

Deze Vasten-Maaltijd werd gehouden vooraf aan de jaarlijkse vespers die

gehouden worden in de  Michaëlkerk in 't Ven.

Aan de maaltijd namen zo'n 50 mensen deel.

M  M  M

Woensdag 4 april

Communicanten bakken brood in De Locht

Op woensdag 4 april togen we met 13 communicanten en 7 ouders en

pater Piet Giesen naar de Locht om broodjes te bakken met de communi-

canten. Telkens weer een mooie activiteit waarbij naast het brood bakken

ook bezichtiging van de Locht op het programma staat. Pater Piet Giesen

was meegegaan om kennis te maken met de communicanten die op 10
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juni de 1e communie zouden doen in de viering waarbij hij ook aanwezig is

als voorganger. 

Donderdag 5 april

Maaltijd met de communicanten

Op donderdag 5 april, Witte Donderdag, hadden we een maaltijd met

communicanten, ouders, broers en zussen, opa's en oma's, tantes en

ooms. In totaal waren we met zo'n 85 mensen in het voorportaal waarbij

ook pater Piet weer aanwezig was. We stonden aan het begin van de

maaltijd even stil bij de betekenis van Witte Donderdag en vervolgens

hebben we samen gegeten. 

M  M  M

Zaterdag 14 april 2012

Leo Brueren bijgezet in het graf van zijn ouders in Velden.

Op zaterdag 14 april 2012 werd de as van Leo Brueren in het bijzijn van

zijn familie, Etty en haar kinderen, mensen van de Jongerenkerk en deken

Spee in een kleine ceremonie waarbij Louise van den Brand enkele mu-

ziekstukken ten gehore bracht,  bijgezet in het graf van zijn ouders op het

oude kerkhof in Velden. Het was zijn uitdrukkelijke wens om daar zijn

laatste rustplaats te krijgen. Aan die wens is daarmee vervulling gegeven. 
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Leo heeft nu zijn laatste rustplaats gekregen en wij zullen geïnspireerd

door hem, doorgaan met waar hij voor stond en altijd voor heeft gestaan:

handen en voeten geven aan de boodschap van liefde van die man van

Nazareth.

Leo bedankt voor jouw leven voor en met ons.

M  M  M

Zaterdag 21 en zondag 22 april 2012

Hooglied Palestrina

Het Kamerkoor Tourdion legt zich toe op het zingen van oude muziek uit

de 16e  en vroege 17e  eeuw. Om de paar jaar wordt een groot werk uitge-

voerd, waarbij samengewerkt wordt met andere disciplines, zoals toneel

en beeldende kunst. Voor april 2012 stond het Hooglied van Palestrina op

het programma. Er waren twee uitvoeringen gepland, namelijk op zater-

dag 21 april en zondag 22 april 2012 in de Jongerenkerk in Venlo. 
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M E I    2 0 1 2

5 mei

Bevrijdingsdag 2012

Op 5 mei werd voor de 2e keer een bevrijdingsvuur ontstoken in Venlo.

Dit idee stamt uit 2011 toen voor de 1e keer op 5 mei het Vredesvuur van

Wageningen naar venlo werd gebracht. Het idee daarvoor was geboren bij

Remi Verhagen, lid van de geluidsgroep van de Jongerenkerk Venlo. Ver-

volgens is dat plan verder uitgewerkt door mensen van binnen en buiten

de Jongerenkerk. Dit heeft ertoe geleid dat op 5 mei het bevrijdingsvuur in

2012 voor de 2e keer in een estafette naar Venlo kwam.
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Zondag 13 mei 2012

Aandacht voor fair trade producten.

Op zondag 13 mei, Moederdag, was er na de viering en in de viering aan-

dacht voor Fair Trade producten van de Wereldwinkel. Dat gebeurde in

samenwerking met Wereldwinkel Venlo.

In 2011 hadden we als Jongerenkerk op die manier ook aandacht gevraagd

voor de Wereldwinkel en Eerlijke Handel, Fair Trade.

M  M  M

Zondag 20 mei 2012

Breed Overleg JK Venlo

Gewoontegetrouw is er tweemaal per jaar een Breed Overleg met mede-

werkers en bezoekers van de Jongerenkerk Venlo. Dit stond op de agenda

voor zondag 20 mei. Er waren 37 mensen aanwezig bij dit overleg dat na

afloop van de zondagsviering plaatsvond in het voorportaal van de Jonge-

renkerk.

De agenda vermeldde:

1: Welkom voorzitter Henk Linders.

2: Mededelingen vanuit het bestuur en/of Pastoraal Team 

3: In gesprek met de gemeenschap: in gesprek met elkaar over alles  wat

de Jongerenkerk Venlo betreft.      

4: Rondvraag

5: Afsluiting

M  M  M
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17 mei tot en met 28 mei 2012

Week Nederlandse Missionaris 2012

Samen de missionaire traditie voortzetten

Elk jaar voert de Week Nederlandse Missionaris (WNM) campagne voor

werk en welzijn van Nederlandse missionarissen en missionair werkers

wereldwijd. Ook dit jaar stelt de WNM deze toegewijde mensen centraal

die zich inzetten voor de arme en uitgesloten medemens. Zij gaan naast

hen staan, leven samen met hen en weten zo als geen ander wat er nodig

is. Maar zij kunnen dat niet zonder steun van de Week Nederlandse Missi-

onaris.

Ook in de Jongerenkerk was er aandacht voor deze Pinksteractie.

De opbrengst van de extra collecte bedroeg 95,00 euro

J U N I    2 0 1 2

Dinsdag 5 juni 2012

Optreden van Vocalgroup 'In the Mood' 

en workshop door Vocalgroup 'Joy'

Op dinsdag 5 juni was de Jongerenkerk het podium voor twee koren die

optraden in het kader van de Week van de Amateurkunsten.

Vocalgroup 'In the Mood' gaf van 19.00 - 20.00 uur een mini-concert. On-

der leiding van dirigente Marianne Maessen-Scherjon zongen zij moderne

en sprankelende liederen.

Aansluitend verzorgde Vocalgroup 'Joy' onder leiding van Gerda Hendrikx

een workshop. Samen met de aanwezigen studeerde zij enkele nummers

in.

Deze beiden optredens werden bezocht door zo'n 40 mensen.
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Zondag 10 juni 2012

Eerste communieviering

Thema: DOE JE MEE

Op zondag 10 juni was het zover. Dertien jongelui - Dawn, Olivia, Anouk,

Bas, Femke, Niels, Pia, Angelo, Robin, Emily, Sanne, Juliëtte en Madelon -

mochten hun eerste communie ontvangen in een viering waarin pater Piet

Giesen, Truus van der Heijden, Bianca Mulders en Hub van den Bosch

voorgingen. De kerk zat goed gevuld met ouders, broers, zusjes, opa’s en

oma’s, ooms en tantes en andere belangstellenden.

Het thema van deze viering was ontleend aan het eerste communiepro-

ject: “Doe je mee”. 

Het was een sfeervolle viering waarin de muziek verzorgd werd door de

ouders, de communicanten en broers en zussen.

Vele vaste bezoekers waren aanwezig om hen binnen onze gemeenschap

van harte welkom te heten.

De viering begon zoals gewoonlijk in de Jongerenkerk om 10.00 uur.
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Dinsdag 12 juni 2012

Nazareth Foundation Malawi 

aanwezig op afsluiting Antoniusnoveen 

Op dinsdag 12 juni 2012 vond de afsluiting van de Antoniusnoveen in de

Josephkerk aan de Maagdenbergweg 21 te Venlo plaats. Om 19.00 uur

was in de bovengenoemde kerk een eucharistieviering.

Tijdens deze viering vertelden Ineke Hendrickx en Nico Peters iets over

hun inzet voor deze Foundation. Aansluitend aan deze viering in de Jo-

sephkerk konden we samen met Ineke en Nico verder praten over hun

werk en over de Nazareth Foundation Malawi in het naast de kerk gelegen

parochiehuis 'Maagdenberg'. Iedereen was van harte welkom. 

De Jongerenkerk is middels Hub die de missionaire activiteiten in de clus-

ter Binnenstadsparochies coördineert, betrokken bij dit initiatief.

M  M  M

Zondag 17 juni 2012

Ouverture in Jongerenkerk 

en activiteiten van de tempeliertjes

 

Op zondag 17 juni was er weer de Ouverture.

Dit jaar vervroegd en voor de 2e keer in dit seizoen. 

Dit jaar traden de volgende koren op in de Jongerenkerk:

Vocaalensemble Quint - Venloos Gemengd Koor Zanglust - Vocalgroup

Brits - Kon. Zangvereniging Venlona - Venloos Operette Gezelschap - Zang-

vereniging The Voices - Koninklijk Toonkunstkoor Orpheus

Naast de optredende muziekgezelschappen waren er ook activiteiten van

de Tempeliertjes.

We werden bijgestaan door Antoinette van Theater Toettout.

De verschillende activiteiten waren:

Speelgoed verkopen - Koffie, thee, enz.  verkopen - stroopwafels bakken

en verkopen - zelf popcorn maken en verkopen - een ballonnenwedstrijd:

Laat een heliumballon op, met een kaartje met je naam erop, en wie het

vers komt wint een  prijs.
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Daarnaast konden de leden van de Tempeliertjes meedoen aan het straat-

theater!   Antoinette van Toettouttheater  kwam daarvoor op donderdag

op 14 juni van 16.00 tot 18.00 uur naar de Jongerenkerk om daar samen

met de kids  te oefenen, zodat zij zondag 17 juni tijdens de ouverture ook

een leuke act op konden voeren. 

M  M  M

Zaterdag 23 juni 2012

Disco Tempeliertjes in Voorportaal

Op zaterdag 23 juni was ter afsluiting van het 47e seizoen weer 'kinderdis-

co' in het Voorportaal.

Van 18.00 -20.30 uur waren een 25 tal kids aanwezig om gezellig met el-

kaar spellen te doen, Hawaïaanse dans op muziek, knutselen van een zon-

neklep e.d.
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Naast de nodige versnaperingen kon men ook eigen drankjes samenstellen

met een kleurtje en omdat het goed weer waren er ook buitenspellen met

de bal.

Al met al een waardige afsluiting van het seizoen met de Tempeliertjes.

M  M  M

Zondag 24 juni 2012

Afsluiting 47e seizoen met bezoek aan de Venlose Hei

Op zondag 24 juni 2012 sloten we het 47e seizoen af.

Een bewogen periode omdat we halverwege, in januari 2012, afscheid

moesten nemen van oprichter, stimulator, inspirator, priester, vriend en

medemens Leo Brueren.

Op het eind van dit seizoen trokken we de natuur in. Aansluitend aan de

viering gingen we naar de Venlose Hei. We werden  om 11.30 uur ver-

wacht en kregen daar onder leiding van twee gidsen een rondleiding. Een

langere rondleiding en een kortere voor hen die wat minder mobiel wa-

ren.

Rond 13.00 uur werden we voor een kleine lunch verwacht bij 'De Wiele-

waal' waar soep, broodjes en koffie op ons wachtte.

Ruim 30 mensen sloten aan om zo het 47e seizoen af te sluiten en met

elkaar hadden we een mooie wandeling in de natuur. We bleven dan een

beetje in de sfeer van de Floriade waaraan de Spiritualiteitsgroep afgelo-

pen jaar een paar keer aandacht heeft besteed.

'Wandelen in Gods natuur', zo zouden we deze afsluiting als titel mee

kunnen geven.

Hans Spee schreef het volgende verslag over deze afsluitende bijeen-

komst:

Uitstapje JK 24 juni 2012

Het kaarsje door Hub opgestoken tijdens de dienst voor goed weer tijdens

ons jaarlijkse uitstapje, hielp bepaald niet. Je kunt niet zeggen dat het

uitstapje is verregend maar nat was het wel. 
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Dat mocht de pret en het animo overigens niet drukken. Er melden zich

zo'n 30 personen bij het Infocentrum Grote Hei voor een rondleiding op

de Hei. De rijke historie van de Venlose Hei en de bijzonderheden van de

natuur werden door twee vrijwilligers van Limburgs Landschap uitvoerig

belicht. Na de wandeling van ongeveer 1 uur stonden soep en broodjes

voor ons klaar in Zorgboerderij de Wielewaal. De soep, gemaakt door

Marjo, smaakte uitstekend. Het 47e jaar van de JK werd zo afgesloten. Dat

Hub talent heeft voor het organiseren van zo'n uitstapje daar twijfelt

niemand meer aan. Kaarsjes opsteken gaat Hub duidelijk minder goed af.

M  M  M

Venlo, september 2012

Hub van den Bosch

soep met broodjes in zorgboerderij De Wielewaal
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 PRAKTISCHE INFORMATIE

Pastorale coördinatie:

Hub van den Bosch

Begijnengang 17

5911 JL Venlo

077-3515920 // 06-10729578

jongerenkerkvenlo@hetnet.nl 

of Pastor@jkvenlo.nl

Secretariaat Jongerenkerk Venlo

Begijnengang 17, 5911 JL Venlo

jongerenkerkvenlo@hetnet.nl 

Gebruik van de Jongerenkerk

Informatie en afspraken inzake het

gebruik van de Jongerenkerk belt u

met:

Martin Huizinga

077-3512165

Mgm.huizinga@tiscali.nl

Bestuurszaken

Voor bestuurszaken kunt u contact

opnemen met: 

dhr. Henk Pijnenburg, voorzitter

Klimopstraat 32

077-3827646

h.pijnenburg4@kpnplanet.nl 

of bestuur@jkvenlo.nl

dhr. Harry van Heijst, 

penningmeester

Herungerstraat 190

077-3546978

Mj.hvh@home.nl

Bankrekening 

Stichting Jongerenkerk Venlo

ABN-AMRO: 41.41.43.299

Diaconiefonds Jongerenkerk Venlo

voor projecten ver van huis of heel

dichtbij

Informatie Lilo Stark

0478-533777

l.stark@12move.nl

of:

Hub van den Bosch (zie pastorale

coördinatie)

JK on line

website JK:

www.jkvenlo.nl

webmaster:

Max Görtjes

e-mailadres:

webmaster@jkvenlo.nl

JONGERENKERK VENLO                     

  Het verhaal gaat verder ...                                       

elke zondag 10 uur 


