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Inleidend woord

Alweer een seizoen voorbij! Een seizoen waarin weer van alles de revue passeerde. De leuke mo-

menten maar ook de droeve momenten zoals het afscheid nemen van enkele vaste en trouwe leden

uit onze gemeenschap: Riet Driessen, Sjef Beaujean, Thea Janssen, Enny de Roos. 

Naast de wekelijkse vieringen waren er ook in dit seizoen weer vele activiteiten die dit jaar plaats-

vonden in de Jongerenkerk. We merken dat steeds meer verenigingen, instellingen en organisaties

de weg naar de Jongerenkerk Venlo vinden voor een lezing, een concert, een studiedag. Dat stemt

tot tevredenheid en geeft aan wat we willen uitstralen: de Jongerenkerk Venlo als een gebouw waar

ieder welkom is en waar voor eenieder plaats is. Het is ook niet voor niets dat er elke woensdag een

'solidariteitsmaaltijd' plaats vindt. Een maaltijd voor hen die leven in de marge van onze samenle-

ving: dak- en thuislozen, eenzamen en hen die te weinig hebben om aan de samenleving volop te

kunnen meedoen. 

Bijzonder waren het optreden van het koor Sonos uit Letland op 1 mei 2014, de viering van 'het

feest van de vrijheid' op zondag 4 mei 2014, waaraan leerlingen van het Valuascollege hun mede-

werking verleenden, zoals ook de junior stadsdichter Esther van Dreumel.

Het was ook het seizoen met het gouden priesterfeest van pater Piet Giesen, dat wij op 2e Paasdag

in de Jongerenkerk Venlo mochten vieren.

Naast al deze activiteiten zijn we in het 49ste ook gestart met de voorbereidingen voor het 50ste

seizoen dat aanstaande is. Vanaf 31 augustus 2014 tot en met 17 mei 2015 zullen we een jaar lang

gedenken dat kapelaan Leo Brueren in 1965 startte met de Jongerenkerk Venlo.

Een tijd waarin hij de Jongerenkerk vol kreeg met jonge mensen uit Venlo en omgeving maar ook

velen uit Duitsland die wekelijks naar de vieringen in de Jongerenkerk Venlo kwamen.

We kunnen het ons haast niet meer voorstellen: de hele Jongerenkerk vol met mensen en vooral

jonge mensen. In de huidige gemeenschap zijn nog vele mensen van destijds met de Jongerenkerk

meegegroeid en elke week aanwezig bij onze vieringen of actief als medewerk(st)er binnen onze

geloofsgemeenschap op tal van terreinen, die horen bij de Jongerenkerk en die noodzakelijk zijn om

haar te kunnen laten functioneren zoals ze functioneert.

Maar ondanks dat die tijden van het begin met een volle Jongerenkerk er niet meer zijn, wil dat

geenszins zeggen dat de Jongerenkerk geen levende gemeenschap is.

In dit overzicht willen we laten zien dat ondanks dat het allemaal ogenschijnlijk, misschien ook wel

feitelijk, wat marginaler is geworden, we een levende gemeenschap zijn en dat we op allerlei

manieren het leven erin willen houden en willen uitstralen. En dat 50 jaar Jongerenkerk Venlo niet

het eindstation is maar een ijkpunt, een nieuw startpunt om vandaaruit op weg te gaan de toekomst

in. We hopen dat dit gouden seizoen, met diverse activiteiten die dit jubileum kleur moeten geven,

zoveel energie geeft, zoveel stimulans en inspiratie dat we in verbondenheid met elkaar, met hen

die regelmatig bij ons binnenlopen of hen die af en toe eens binnenlopen, met de stad Venlo, met tal

van organisaties, verenigingen en stichtingen en met allen die ons financieel ondersteunen, onder-

weg gaan de toekomst in vanuit de gedachte die vanaf het begin in de Jongerenkerk prominent

aanwezig is: 'delen wat je hebt, delen wat je bent'.

Venlo, september 2014

Hub van den Bosch
(pastor Jongerenkerk Venlo)
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JAAROVERZICHT 49e  SEIZOEN - VAN AUGUSTUS 2013 - JULI 2014

In chronologische volgorde willen we nu een overzicht geven van de belangrijkste zaken die de revue

passeerden in dit 48e seizoen. De wekelijkse zondagsdiensten zullen we niet vernoemen behalve als

zij een bijzonder karakter hadden of een bijzondere intentie.

a u g u s t u s   2 0 1 3

zondag 18 augustus 2013: start van het 49e seizoen
Op zondag 18 augustus startte het 49e seizoen

met een viering.

Een nieuw seizoen met nieuwe kansen en mo-

gelijkheden, maar ook het seizoen waarin we

ons zouden gaan voorbereiden op het 50e sei-

zoen.

De oproep in de overweging, uitgesproken

door Hub van den Bosch, pastor van de

Jongerenkerk Venlo, had als boodschap 'vrede

maak je samen en vrede begint bij jezelf'.

Met de oproep “Maak vrede waar en laat
vrede groeien door zelf vrede te zijn” riep Hub

allen op om in dit nieuwe seizoen samen te

werken aan die andere samenleving en om

daar vanuit de gedachte "delen wat je hebt en
delen wat je bent" de schouders onder te

zetten.

24 en 25 augustus 2013: MIVA-weekend

Het thema van de MIVA-collecte was 'Help de kinderen in Brazilië'.

'Delen wat je hebt en delen wat je bent' is

wezenseigen aan de Jongerenkerk. Daarom direct

aan het begin van het 48ste seizoen ook hier

aandacht voor. We wilden delen met de moeders en

kinderen in Brazilië.  Dit jaar ging de opbrengst van

de collecte naar vervoersmiddelen voor moeder- &

kindprojecten voor de armen in Brazilië. Zij hebben

onze steun heel hard nodig.

Daarnaast was er een aanvraag van Kerfonse Kanté

die op zoek was naar gelden voor een bus om zieken te vervoeren in Guineé.

Hub deed daartoe een extra oproep via ons maandblad JK Jouw Kerk.
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Beste mensen van de Jongerenkerkgemeenschap

Bovenstaand project is natuurlijk zeer de moeite waard. Ik zal zorgen dat namens de Jongerenkerk

ook een bedrag naar MIVA gaat. Maar ik wil de extra collecte bij gelegenheid van MIVA-zondag

grotendeels ook ter beschikking stellen voor de STG. Children's Dream for Africa. Vorige maand

berichtten wij over het project van Kerfonse Kante waarvoor de Alternatieve Kerstkaarten Aktie

2011 gehouden werd. Hij is nu bezig met een bus om de moeders die moeten bevallen naar het

ziekenhuis te kunnen vervoeren om zo onnodige moeder- en kindersterfte bij de geboorte  te

voorkomen. Het lijkt mij dat wij onze collecte in het kader van de MIVA grotendeels ook aan dit

project kunnen besteden. Als de rest van Nederland zich sterk maakt voor de kinderen in Brazilië,

kunnen wij met onze bijdrage iets betekenen voor de kinderen en moeders in Brazilië, kunnen wij

met onze bijdrage iets betekenen voor de kinderen en moeders in Manéah. Daarom op

MIVA-zondag aandacht voor de kinderen in Brazilië maar ook voor 'moeder en kind' in Manéah

opdat daar ook een bus kan komen.

De Stichting Children's Dream for Africa die zich inzet voor de mensen in Manéah zal ons daarvoor

zeer erkentelijk zijn. 

Wees daarom gul en deel wat je missen kunt met de mensen in Guineé.

De opbrengst van de MIVA-aktie 2013 bedroeg: 150,00 euro

s e p t e m b e r   2 0 1 3

Stichting         

KOOR-LIBOTA

Liederen die loven en helpen

De familie Bakokimi is vaste bezoeker van onze

vieringen en zij verzorgt regelmatig vieringen

met hun Afrikaanse gezangen. Zij deed begin

september een beroep op ons om haar te

helpen met het oprichten van de stg. Libota.

Met de middelen die de stichting verwerft

helpen zij de broer van Jean-Marie in Kinshasa

in Congo met het oprichten en inrichten van

een kleine medische post.

Graag ondersteunden wij hen daarbij. Van

verschillende kanten zijn er enkele mensen

binnen onze gemeenschap die hen hebben

geholpen op het gebied van juridische zaken

en pr.

dinsdag 3 september 2013: Conferentie ‘Bindkracht’
Een initiatief van 'onderop' waarbij de Jongerenkerk ook betrokken is, is 'Bindkracht'. 

Bindkracht probeert van onderop de armoede in Venlo uit te sluiten door verbindingen te leggen

tussen mensen. 

De conferentie op 3 september was een eerste aanzet om mensen uit de doelgroep, professionals

en vrijwilligers, met elkaar te verbinden. 

Op deze conferentie waren 150 mensen aanwezig.
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ontbijten met elkaar
Het in 2012 gestarte initiatief van Marjo Bongers om mensen die alleen

of eenzaam zijn uit te nodigen om één keer per maand, de 3e zaterdag in

de maand, samen te ontbijten, ging ook in dit 49ste seizoen gewoon

door.

Iedereen is welkom, echtparen of alleenstaanden. Uiteraard ook mensen

buiten de Jongerenkerk zijn van harte welkom.

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

vruchtenyoghurt

en 2 kopjes koffie/thee. De kosten bedragen 4,50 per persoon.

zaterdag 21 september: ‘Nach van ‘t Limburgse leed 2013'
Op zaterdag 21 september vond in Venlo de Nach van 't Limburgse Leed plaats.

Ook de JK Venlo was een plek waar een activiteit plaatsvond.

Met opa en oma nao Snieejwitje

19:00 (Jóngerekerk)

Lastig as se kiendjes haes, de Nach in wils maar d'n oppas wilt ouk de stad in! Ós oplossing daoveur
waas de aafgeloupe twieë jaor 'n groeët sukses. De kinder gaon veur 't logere met Opa en Oma de
Jóngerekerk in, ónderwiels kinne pap en mam de Nach belaeve. Bas Clabbers en Toine Hazenbosch
hebbe 't prachtige sprookje Snieëjwitje nao 't Venloos vertaald en 'n bezóndere muzikale vorm
gegaeve. 't Is daomei alweer 't derde Venlose sprookje nao "Hans en Greetje" en "Pinocchio". Op de
klanke van 't Sprookjesorkes kump 't verhäölke van 't maedje met ziene prins en zien dwerge opnie
tot laeve. Kóm 't beluustere, bekieke en belaeve in de Jóngerekerk um 19.00 oor!

21 - 29 september 2013: VREDESWEEK 2013

De Vredesweek 2013 had als motto Act for Peace en vroeg

om moedige vredesactivisten die wilden strijden voor vrede

dichtbij huis en ver weg, waar op vele plekken nog oorlogs-

haarden zijn. 

In Venlo werd op zaterdag 28 september  in het kader van de

Vredesweek i.s.m. de Brede Ontmoetingsgroep Joden--

Christenen-Moslims, dekenale MOV-Groep Venlo-Tegelen,

Stg. Wereldvredesvlam een Heilige Huisjes Wandeling geor-

ganiseerd.

zaterdag 28 september 2013: Heilige Huisjes Wandeling met dak- en thuislozen

Aan de hand van de vraag: wat kunnen wij

doen in de Vredesweek hier ter plekke?, kwa-

men we erachter dat we op kleine schaal zelf

ook veel kunnen doen. Wij kunnen nl. werken

aan vrede hier in onze eigen straat, onze eigen

stad. Ook hier is niet altijd alles koek en ei. Ook

hier worden wel eens  kleine 'oorlogen' ge-

voerd. Ook hier worden mensen soms met de

nek aangekeken.
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Eén van die groepen mensen waarmee dat

gebeurt, zijn onze dak- en thuislozen. In de

Vredesweek 2013 wilden we hen centraal

stellen. Wat gingen we doen?

We begonnen om 13.00 uur bij de dag- en

nachtopvang aan de Garnizoenweg 12 in Ble-

rick. Vervolgens liepen we naar de Hema waar

velen 's morgens voor één euro een ontbijt

kopen.

Vervolgens bezochten we het Nolensplein

waar de bankjes een geliefde rustplek zijn.

Velen van hen bezoeken het Zelfregiecentrum

in het Ald Weishoes of het Aandachtcentrum in

't Groenewold. Beide plekken deden we aan en

vrijwilligers van beide locaties vertelden wat zij

voor de dak- en thuislozen betekenen. Vervol-

gens liepen we terug naar de dag- en nachtop-

vang aan de Garnizoenweg. Daar kwamen we

rond 16.00 uur weer aan en wachtte de soep-

bus van het Leger des Heils ons op. 

De 'reisleider' tijdens deze H.H.W. was Henk

van Vorselen, straatcoach Venlo. 

o k t o b e r   2 0 1 3

WERELDMISSIEMAAND 2013

Dit jaar stonden de Kleine Christelijke Gemeen-

schappen in Tanzania centraal. In Tanzania

wonen ongeveer acht miljoen katholieken. De

kern van het kerkelijke leven wordt gevormd

door de Kleine Christelijke Gemeenschappen,

in het Engels Small Christian Communities

(SCC's), zo'n 20.000 in totaal in Tanzania.

Wereldmissiemaand in de Jongerenkerk Venlo

voor Tanzania en Congo

Er was ook het verzoek van de Familie Bakoki-

mi en haar vraag voor steun bij haar project in

Congo, waarbij een broer van Jean Marie be-

trokken is.

Onze giften waren van harte welkom en gingen

enerzijds naar het werk van de Small Christian

Communities in Tanzania en anderzijds naar

het werk van de broer van Jean Marie t.b.v.

goede gezondheidszorg in Congo.

De opbrengst was: 245,00 euro.
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vrijdag 25 oktober: film “Left Luggage”
in het kader van

NACHT DER ZIELEN 2013: 'GEVONDEN VOORWERPEN'

Vrijdag 25 oktober  werd de film 'Left Luggage' (Krabbé/1998) ver-

toond. 

De film 'Left Luggage' handelt over een in oorlogstijd achtergelaten

koffer. De 'achtergelaten bagage' vertelt  de levensgeschiedenis van

joodse bewoners in Antwerpen in de jaren 70 van de vorige eeuw. 

Aansluitend was er gelegenheid zijn om met elkaar over de film na te

praten

n o v e m b e r   2 0 1 3

zaterdag 2 november 2013: 

Nacht der zielen - 'Gevonden voorwerpen'

Op zaterdag 2 november a.s. vond de 10e editie van de Nacht der Zielen plaats. Leidraad door het

programma was het motto 'gevonden voorwerpen'. Aan de hand van onze zintuiglijke ervaringen

blikten we terug op 'het leven van voorbij' en zochten we houvast voor de weg die voor ons ligt. Het

is het depot dat elk mens onwillekeurig in z'n leven aanlegt als een voorraad van zichtbare, maar

evenzeer onzichtbare bagage.

Aan het programma werd medewerking verleend door het koor Vicenda, Anne-Marie van den

Berken op fluit en trommel, de dansgroep van Melanie Melis en de zangeressen Marieke en Christi-

anne van Heijst met pianobegeleiding van G. van der Heijden. 

zondag 3 november: Allerheiligen en Allerzielen in de Jongerenkerk Venlo
We dachten aan hen van wie wij het afgelopen

jaar afscheid hebben moeten nemen in de vie-

ring op zondag 3 november. De nabestaanden

van 22 mensen die overleden waren en wier

namen waren opgetekend in het Boek van de

Gemeenschap werden van harte uitgenodigd

om hierbij aanwezig te zijn en voor hun dierba-

re een licht te ontsteken.

zondag 10 november: Najaarsconcert Cabaletta
Op zondag 10 november 2013 hield Kamerkoor Cabaletta haar najaarsconcert

'MUZIKALE MIX' in de Jongerenkerk venlo. Ze deden dat i.s.m. Plurale Tan-

tum, een jeugdkamerkoor uit Breda met 20 leden tussen de 15-25 jaar en

Zanggroep Mixed Melody uit Heeze.

Het concert dat om 15.00 uur begon duurde tot 17.00 uur en werd bezocht

door ruim 100 personen. Na afloop was er nog en gezellig samenzijn.
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zondag 17 november 2013: Breed Overleg 
Twee keer per jaar is er een overleg met allen

die de Jongerenkerk bezoeken en bij de Jong-

erenkerk betrokken zijn. Tijdens dit overleg

mag alles aan bod komen wat te maken heeft

met het reilen en zeilen van onze Jongeren-

kerk.

Ieder was van harte uitgenodigd voor het

Breed Overleg

Zondag 17 november 2013

van 11.00 - 12.00 uur 

21 november 2013: Overlijden van Riet Driessen
Op 21 november overleed Riet Driessen. 

Riet was al jarenlang betrokken bij de Jongerenkerk Venlo en overleed in de leeftijd van 90 jaar. 

Op 25 november namen we afscheid van haar in de Jongerenkerk Venlo

Adventstijd 2013

Cacao: 'moderne slavernij in Ivoorkust'

In de vier weken van de Advent hadden alle voorgangers in de vieringen op de zondagmorgen, ieder

op hun eigen wijze, aandacht voor de productie van cacao en de gevolgen daarvan voor de mensen

m.n. in Ivoorkust maar ook elders.

Naast de aandacht voor cacao in de Adventsactie hadden we evenals in de Wereldmissiemaand ook

een 2e project dat onze steun kon gebruiken.

Aktie voor Anna Damas in Adventstijd

Venlose kookketels voor gymnasium in Papua New Guinea

De Venlose zuster Anna Damas die werkzaam is in Papoea New Guinea, vroeg hulp voor het Malala

Gymnasium in de stad. De school heeft dringend nieuwe kookketels nodig. Men maakt gebruik van

speciale energiezuinige houtgestookte ketels die niet in PNG te krijgen zijn. Het geld voor twee

nieuwe ketels (6000 euro) is inmiddels bij elkaar gebracht. Wat nog nodig was, was 1058 euro voor

het transport van de ketels. Met behulp van de Venlose bevolking wilden we dit bedrag bij elkaar

brengen.

Kerstkaart Jongerenkerk Venlo en verjaardagskalender

Vanaf de 1e zondag van de Advent konden er ook weer kerstkaarten gekocht worden. Dit jaar had

Gé de kerstkaart gemaakt en daarnaast hadden we dit jaar ook een verjaardagskalender. In het

verleden hadden we de 'alternatieve kerstkaarten-actie'. Daarin werd gevraagd om geen kaart naar

mensen te sturen, die je sowieso ziet met Kerstmis of Nieuwjaar maar alleen naar hen die je niet

ziet. Het geld dat je daarmee bespaarde, kon je dan geven aan de 'alternatieve-kerstkaarten-actie'

voor het goede doel. 

De 'alternatieve-kerstkaarten-actie' in die vorm is er niet meer maar is vervangen door de deelname

aan de Adventsactie van Solidaridad en de Actie Kookketels voor Anna Damas.
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zondag 1 december: Sinterklaas in de Jongerenkerk Venlo
Op zondag 1 december, de 1e zondag in de

Adventstijd, was Sinterklaas in de Jongerenk-

erk Venlo aanwezig. Veel grote maar vooral

kleine mensen waren er om de Goedheiligman

welkom te heten in ons midden. In deze vie-

ring waren ook de communicanten van 2014

en hun ouders aanwezig. 

zondag 15 december 13:

Kerst- en nieuwjaarswensen verzamelen in hartje Venlo

Jongerenkerk Venlo met kraampje op de MARKT in Venlo

Op zondag 15 december trokken we naar buiten. We stonden van 12.00 -15.00 uur op de Markt in

hartje Venlo. Op de Markt was ook de kerstmarkt en bij het stadhuis stonden een grote kerstboom

en een bühne. De groep van de Jongerenkerk stond onder de kerstboom en mocht gebruik maken

van de bühne. 

Eerste doel was natuurlijk mensen uit te nodigen kerst- en nieuwjaarswensen op te schrijven maar

we boden ook onze kerstkaart aan en een verjaardagskalender waarop foto's met gebouwen, die

een relatie hebben met de Jongerenkerk. De opbrengst was voor het goede doel: 'de solidariteits-

maaltijd in de Jongerenkerk'.

Om het geheel luister bij te zetten hadden we ook een muzikaal programma: De JK Big Band, Joeks-

kapel 'Zoeë is 't Laeve', Joke van de Essen-Verhoeckx 

zaterdag 22 december: Vocal Group Sjaloom gaf concert
Op zondag 22 december was Vocalgroup Sja-

loom aanwezig in de viering van de 4e zondag

van de Advent. De leden gaven vooraf en na

afloop van de viering een advents-kerstconcert

voor de gemeenschap. 

Onder leiding van dirigent Sjraar Klaassens ver-

zorgden zij vanaf 09.50 uur een aantal advents-

en kerstliederen om alvast de sfeer op te roe-

pen die past bij deze tijd van het jaar.

zondag 22 december: Advents-kerstwandeling
Op zondag 22 december was het traditiege-

trouw wandelen van de Jongerenkerk Venlo

naar de zusters van Albertushof aan de Hak-

kesstraat in 't Ven. Om 19.00 uur vertrokken

zo'n 20 mensen bij de Jongerenkerk. De tocht

voerde ons weer door de stad, de uiterwaar-

dem, het Kapelke van Genooy en langs Océ

naar Albertushof.

Daar wachtte ons een korte advents- en kerst-

dienst ter bezinning, dit jaar opgezet en ver-

zorgd door Patricia Spee met het koor Amaryl-

lis. Amaryllis staat onder leiding van dirigente

Mia Schoonbrood.

Na de korte dienst was het tijd om de inwendi-

ge mens te sterken en om met elkaar en de

zusters een gezellig samenzijn te hebben.

Zo rond de klok van 21.00 -21.15 uur liepen we

weer terug naar de Jongerenkerk.



-9-

j a n u a r i   2 0 1 4

zondag 5 januari: Vrije School verzorgt verhaal van de Drie Koningen
Op zondag 5 januari 2014 verzorgde de Vrije School in de Jongeren-

kerk de dienst om 10.00 uur met het VERHAAL VAN DE DRIE KONIN-

GEN.

We waren zeer verheugd dat zij dat wilden komen doen en in plaats

van een eucharistieviering, viering van breken en delen of andere

viering, was dit nu weer eens heel andere manier van samen vieren.

De mensen van de Vrije School brachten ons het verhaal van Drie

Koningen op hun eigen manier.

Aansluitend was ieder uitgenodigd op onze Nieuwjaarsontmoeting.

Een moment van ontmoeting zo aan het begin van het nieuwe jaar om

elkaar het beste toe te wensen.

NIEUWJAARSONTMOETING 2014

Het bestuur en de medewerkers van de Jongerenkerk Venlo

wensen u

Zalig Kerstmis en een gezegend 2014

U wordt van harte uitgenodigd voor de Nieuwjaarsontmoeting

op zondag 5 januari 2014 

van 11.00 - 13.00 uur

Jongerenkerk Venlo

Minderbroedersstraat 1, Venlo

zondag 26 januari: voorstellingsviering communicanten 2014
Op zondag 26 januari presenteerden zich de 6 communicanten die op maandag 9 juni 2014, 2e

pinksterdag,  de 1e communie zouden gaan doen. In oktober 2013 waren we met hen en hun ouders

begonnen aan de voorbereidingen.

Het thema van 2014 zou zijn: 

'Samen komen doe je in de kerk'.

De zes communicanten waren:

Nana Geerlings

Luca Traa 

Milan Drogt

Koen Roodbeen

Allesio la Rosa

Bryan van Neer 
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Overlijdens in januari 2014
In januari moesten we in korte tijd van ver-

scheidene mensen afscheid nemen.

Op 7 januari overleed Sjef Beaujean in de leef-

tijd van 69 jaar. We namen afscheid van hem

in de Jongerenkerk op 11 januari.

Op 9 januari overleed toch nog vrij plotseling

Thea Janssen in de leeftijd van 84 jaar. Jaren-

lang was Thea gastvrouw bij onze Jongeren-

kerk. Niets ontging haar en trouw was ze elke

zondag aanwezig om voor de koffie te zorgen.

Op 16 januari namen we in de Jongerenkerk

afscheid van haar.

Op 10 januari overleed de man van Juliana

Schmitz, Heiner Schmitz in de leeftijd van 58

jaar. Zijn afscheidsdienst was in hun woon-

plaats in Duitsland waarbij velen uit de Jonge-

renkerk  aanwezig waren.

Op 22 januari overleed Tom Jaspers in de leef-

tijd van 61 jaar. Regelmatig was Tom in de

Jongerenkerk in het bijzonder bij vieringen van

de Spiritualiteitsgroep. Op 27 januari namen

we in de Jongerenkerk afscheid van hem.

f e b r u a r i   2 0 1 4

Vastenaktie 2014
In februari werd de opmaat gemaakt voor de Vastenaktie 2014. De Jongerenkerk is betrokken bij de

missionaire activiteiten binnen het dekenaat Venlo. Vanaf 2014 startte een nieuwe reeks van drie

jaar waarin we ons zullen gaan inzetten voor Nicaragua. We richten ons daarbij op San Pedro. Als

opmaat werd er gestart met een film over deze streek en haar bewoners.

maandag 17 februari 2014:
Film over Nicaragua en San Pedro 

van Marijn Poels.

Locatie: Michaëlkerk in 't Ven

Pastoor Kierkelsplein 18 Venlo

Aanvang 20.00 uur

m a a r t   2 0 1 4

zondag 2 maart: Jocus Toekôms in de Jongerenkerk
Op zondag 2 maart was het weer zover. In het

Limburgse land maar ook buiten onze provin-

ciegrenzen ging het carnaval van start. In de

Jongerenkerk startten we deze drie dagen

plezeer en lol traditiegetrouw met een viering

om 10.00 uur met het Jocus Toekômsgezel-

schap.

Het Dreejspan 2014 bestond uit: Loes I (Jans-

sen) oétgeroope tot prinses van Jocus

Toekôms.

Prinses Loes I werd bijgestaan door adjudanten

Remy (Janssen) en Yoëlle (Kempen).
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Hun Lièfspreuk

Laot ôs maar gewaere,
't môt neet gekker waere

Weej zien as echte vastelaovesvierders 
gebaore,

en zoeë op ein kwante manier groeët gewaore
Deze vastelaovend geit veur ôs zeker slage,

dus kôm op! Laot gaon dae wage!

VASTENAKTIE 2014

Dekenaat Venlo-Tegelen

Stop kinderarbeid  

San Pedro de Lóvago Nicaragua,

In de komende drie jaar zal het dekenaat Venlo zich tijdens de vasten-

tijd gaan inzetten voor Nicaragua. De Jongerenkerk Venlo is nauw be-

trokken bij de Vastenaktie en zet zich samen met het dekenaat Venlo in

voor Nicaragua.

Het centrale thema is: alle kinderen naar school.

In het buurtschap El Enpalme ligt de  vuilnisbelt van de Gemeente San

Pedro. Veel kinderen van El Enpalme zijn de gehele dag plastic en ande-

re spullen aan het verzamelen. De Vastenaktiecampagne wil dat in San

Pedro alle kinderen naar school kunnen. Dat moet gebeuren door een

bewustwordingscampagne gericht op de kinderen, hun ouders en ande-

re partijen in de gemeenschap.

Het programma bestond uit:

Maandag 10 maart 2014

Lezing: over ons project

Lezing over het project: verzorgd door GESP

Locatie: Voorportaal Jongerenkerk Venlo

Aanvang: 20.00 uur

Zaterdag 5 april 2014

Heilige Huisjestocht

Rondje 'Boekend' o.l.v. Theo Hekkens

13.00 -17.00 uur

Bijeenkomst en vertrek: 

bij 'De Bekkerie' in de Boekend

Heymansstraat 128a Boekend
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Zondag 6 april 2014:

Nicaragua-ontmoeting

Locatie: Reuver

Viering kerk Reuver: 10.45 uur

Aansluitend ontmoeting in de kerk en/of parochiezaal met tentoonstelling,

koffie/ thee, hapjes, videobeelden, wereldwinkel.

Maandag 14 april 2014

Lezing over het Wereldpaviljoen en inleefatelier

Locatie: Wereldpaviljoen te Steyl door René Poels

e.a. stg. Wereldpaviljoen

Aanvang: 20.00 uur

Opbrengst Vastenaktie in de Jongerenkerk Venlo 

was: 600,00 euro

a p r i l   2 0 1 4

zondag 13 april 2014: Palmhöltjesviering en Palmhöltjesoptocht
Op woensdag 9 april kwamen we met de communicanten en hun broertjes en

zusjes bij elkaar om Palmhöltjes te maken voor de viering van Palmzondag.

Op zondag 13 april waren de communicanten met broertjes en zusjes en hun

ouders aanwezig in de viering van Palmzondag waarin de communicanten,

verkleed als apostelen, met in hun midden Jezus(Alessio La Rosa) samen met

Truus en Hub voorgingen. Na afloop gingen we naar de Martinuskerk en vervol-

gens namen de apostelen en Jezus op de ezel deel aan de Palmhöltjesoptocht. 

woensdag 16 april 2014: Brood bakken met communicanten in De Locht

Op woensdag16 april gingen we met de com-

municanten en hun ouders naar de Locht om

brood te bakken. 

Elk jaar weer een bijzondere activiteit in het

traject van de voorbereiding op de eerste

communie. 

Dit keer in een totaal verbouwde en ver-

nieuwde Locht. 

Telkens voor de communicanten een bijzon-

dere belevenis met een rondleiding door het

museum.



-13-

donderdag 17 april 2014: Witte Donderdag

Gezamenlijke maaltijd met communicanten en hun families 
Zoals gebruikelijk houden we samen met onze communicanten, hun ouders en broers en zussen en

eventueel de opa's en oma's, ooms en tantes, een gezamenlijke maaltijd op Witte Donderdag. 

Op donderdag 17 april was het Voorportaal dan ook weer sfeervol ingericht met gedekte tafels. Met

45 mensen hadden we een goede maaltijd waarin ook het verhaal van Het Laatste Avondmaal door

Milan Drogt(communicant) werd voorgelezen aan het begin van de maaltijd.

Maandag 21 april 2014, 2e paasdag:

50 jarig Priester jubileum pater Piet Giesen 

Op 2e Paasdag, maandag 21 april 2014, vierde Piet Giesen in de Jongerenkerk zijn 50-jarig priesterju-

bileum. Piet is al vele jaren verbonden aan onze Jongerenkerk. Eenmaal per maand gaat Piet voor.

Na het vertrek van Herman Evers heeft Piet een kleine twee jaar de taak van Herman als coördinator

op zich genomen. In een sfeervolle viering waarin hij werd geassisteerd door het hele pastorale

team, stonden wij bij dit heugelijke feit stil. De viering werd muzikaal opgeluisterd door ons eigen

Jk-koor en de Meulezengers. Naast zijn familie waren velen uit onze eigen gemeenschap aanwezig,

als ook vele mensen uit Venlo die Piet kennen.

Na afloop was er een sfeervol en gezellig samenzijn in het Voorportaal van onze Jongerenkerk.

Wij hopen dat Piet nog vele jaren actief betrokken mag zijn bij de Jongerenkerk.

Na afloop liet Piet een dankwoord optekenen in de JK Jouw Kerk. Dit dankwoord staat hieronder:
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Dank

Met de beste herinneringen aan de mooie viering van mijn 50-jarig werken als priester wil ik alle
aanwezigen en ook mijn familie van harte danken voor hun aanwezigheid en het met mij mee vieren.
Ons werk als pastor wordt immers door u bevestigd als leden van de kerkgemeenschap. 
Apart van de kerkgemeenschap heeft ons ambt geen inhoud. 
Een speciaal woord van dank verdient het pastorale team, vooral voor hun warme collegialiteit, het
koor van de Jongerenkerk, De Meulezengers, het geluidspanel en alle andere betrokkenen bij de
viering, zoals voorzitter, assistent en lezer, Gé van der Heijden als samensteller van de teksten, koffie-
en theezetters en uitschenkers van andere dranken en drankjes.
 
Graag wil ik ook danken voor alle felicitaties  en cadeaus die ik mocht ontvangen tijdens de receptie
en die  ik graag als tekens van meeleven en betrokkenheid wil begrijpen. 
Er zijn ook enkele 'anonieme' kaarten bij. In de drukte van het ogenblik ben ik kennelijk niet in staat
geweest om te noteren wie mij die gelukwensen in de hand drukten. Daarom in deze algemene
dankbetuiging, ook een woord van dank voor hen, om niemand te vergeten...
Bijna veertig jaar ben ik nu betrokken bij de Jongerenkerk, tot volle tevredenheid van mijn kant,  Ik
hoop dat mij nog enkele jaren  vergund zullen worden...

P. Giesen

zondag 27 april 2014: 

Dena 

goes 

Tanzania

Op zondag 27 april waren Dena Bisschop en haar familie: moeder Monica, vader Peter, broer Timo

en haar zusje Keelie er om de viering op te luisteren met hun muziek, maar vooral om de reis van

Dena naar Tanzania te promoten.

Zie hier haar reactie na de viering in een dankwoord.

Hallo lieve mensen (Hub, Truus, en alle andere vrijwilligers)
afgelopen zondag was zeer mooi om mee te maken, het was leuk om met ons allen muziek te maken,
en nog bedankt dat we dat allemaal met mijn presentatie in de hele viering konden doen,
ook prachtig dat we zo veel leuke lieve reacties kregen over mijn presentatie en plannen,
en vooral dat er een extra collecte werd gehouden.
Door uw collecte heb ik zelfs 200 euro ontvangen en staat mijn presentatie/activiteiten/verkoop
bedrag voor de reis al op 870 euro (van totaal 930 euro).
Voor het project heb ik al 1975 euro opgehaald terwijl ik maar 1800 euro nodig heb.
We gaan met zijn allen door tot aan de eindstreep, wat we meer inzamelen daar wil mijn juffrouw
een blindenschooltje voor opzetten. 
Natuurlijk kom ik na mijn Tanzania avontuur na de zomervakantie weer een presentatie geven bij
jullie,
hopelijk dan met veel eigen film en foto materiaal. En weer met muziek maken.

Nogmaals bedankt,
Dena en fam.
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m e i   2 0 1 4

donderdag 1 mei 2014: 

Lets koor 'Sonus' gaf schitterend concert  in de Jongerenkerk Venlo

er een gastoptreden tijdens een concert van het Lets koor 'Sonus'. Dit koor maakte een afscheids-

tournee door Europa bij het afscheid van haar dirigente Inara Kravale.

Daarbij deden ze op 1 mei Venlo aan en gaven een concert in de Jongerenkerk.

Ook lokale zangers o.l.v. Maara Brahma deden mee aan dit concert. Dat waren: Wiel Zanders, Gerrie

Gijsen, Herman Zaubers, Magriet van Keeken. Tevens zong Lisa Weiss enkele nummers.

Dit concert werd bijgewoond door 120 bezoekers.

De reacties waren zeer positief en in het twee uur durende concert kwam ieder aan zijn trekken. Van

religieuze tot volksmuziek, van klassiek tot jeugdige zang door enkele jongere leden van het koor

Sonus, dit waren onderdelen in het concert. Daarnaast was er nog een bijzondere performance van

drie jeugdigen van het koor, die samen een pianospel ten gehore gaven.

Tijdens het concert gaf Inara Kravale het stokje over aan haar opvolgster Sandra Otto.

zondag 4 mei 2014: Viering rond Bevrijdingsvuur Venlo in Jongerenkerk Venlo
Op zondag 4 mei vond in de Jongerenkerk een

viering plaats rond het thema 'Bevrijdingsvuur

Venlo'. Het was een samenwerking tussen het

Comité Vrijheidsvuur Venlo, Stichting Wereld-

vredesvlam, Jongerenkerk Venlo en het Valuas-

college, waarvan een aantal leerlingen eigen

geschreven gedichten over vrijheid voorlas. De

volgende personen leverden ook een bijdrage

aan het geheel: junior-stadsdichter Esther van

Dreumel, het Jk-koor met Marieke van Heijst,
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die samen het  lied 'In vrijheid' van Thé Lau

zongen, gemeente Venlo in de persoon van

wethouder Vera Taks, die een overweging

hield over 'Vrijheid' en Henk Linders van het

Comité Vrijheidsvuur Venlo met een afsluiten-

de gedachte over het thema. 

Na afloop waren de reacties van de aanwezi-

gen, zo'n 110 mensen in getal, heel positief.

Wellicht een initiatief om naar de toekomst

toe te proberen vast te houden en telkens

weer bekijkend hoe we dit het beste vorm

kunnen geven.

zondag 18 mei 2014: Breed Overleg
Op zondag 18 mei was weer een Breed Overleg gepland. Op dit Breed Overleg werden de gemeen-

schap en de vaste bezoekers bijgepraat over een aantal ontwikkelingen, zoals het nieuwe mengpa-

neel dat geïnstalleerd was, de ontwikkelingen op het gebied van de komst van een beamer ter

ondersteuning van de vieringen en over het programma t.a.v. het 50ste seizoen. Er waren zoals altijd

ruim 30 mensen die deelnamen aan het overleg. Het verslag staat op de website www.jkvenlo.nl

29 mei t/m 8 juni 2014: Pinksteractie

Week Nederlandse Missionaris 2014:

Samen de missionaire traditie voortzetten

Zoals elk jaar stonden we ook dit weer stil bij  de Week Nederlandse Missionaris (WNM) campagne

voor werk en welzijn van Nederlandse missionarissen en missionair werkers wereldwijd. Toegewijde

mensen zetten zich in voor de arme en uitgesloten medemens. Zij gaan naast hem staan, leven

samen met hem en weten zo als geen ander wat er nodig is. Maar zij kunnen dat niet zonder steun

van de Week Nederlandse Missionaris.

De opbrengst bedroeg: 50,00 euro 

donderdag 29 mei 2014, Hemelvaartsdag

Viering 50-jarig huwelijk Corrie en Hans van der Wouw-Linders
Op Hemelvaartsdag was er een speciale viering in de Jongerenkerk. Hans en Corrie van der

Wouw-Linders, vaste bezoekers van onze Jongerenkerk, vierden in een speciale viering hun 50-jarig

huwelijk. De muziek werd verzorgd door Judith Weusten en haar vriend Vincent, als ook door

kleinkind Laura en schoonzoon Jos Weusten.
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zondag 1 juni 2014
Op zondag 1 juni stierf Enny de Roos, echtgenote van Albert de Roos. Enny was 83 jaar oud. Enny

kwam in de beginjaren al in de Jongerenkerk. Na de terugkeer naar Baarlo van Enny en Albert waren

zij vaste bezoekers van onze vieringen. 

Op zaterdag 7 juni namen we in de Jongerenkerk afscheid van Enny.

zondag 8 juni 2014,  Eerste Pinksterdag: Anna Damas in de Jongerenkerk

Op 1e Pinksterdag, zondag 8 juni, hadden we een bijzondere gast in de Jongerenkerk. Het was zuster

Anna Damas. Ze was in Nederland, in Steyl,  vanwege een bijeenkomst van haar zusterorde waar

zo'n 90 zusters uit alle delen van de wereld aanwezig waren om over het beleid van de orde te

spreken.

Op zondag 8 juni was ze aanwezig in de viering om ook ons te laten weten hoe het met de kookke-

tels was, waarvoor we in de Adventstijd 2013 hadden gecollecteerd. Deze kookketels waren bedoeld

voor het Matala Gymnasium in Papoea New Guinea. Ze koken daar elke dag een maaltijd voor een

paar honderd leerlingen. De kookketels maken het mogelijk om grote hoeveelheden eten te berei-

den en Anna was er dankbaar voor dat de kookketels met behulp van het Mondiaal Platform Venlo

en de Jongerenkerk Venlo naar Papoea getransporteerd konden worden.

In de viering heeft Anna mee geassisteerd en op het eind haar woord van dank uitgesproken.

Over twee jaar is ze weer in Nederland en ze is uitgenodigd om dan ook weer een keer aan te sluiten

bij onze vieringen. 
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maandag 9 juni 2014, 2e Pinksterdag:

1E COMMUNIEVIERING IN DE JONGERENKERK VENLO

Thema: 'Samen: IK - JIJ- WIJ'.

Op 9 juni 2014 deden Milan, Nana, Koen, Alessio, Bryan en Luca de 1e communie in een feestelijke

viering in een eenvoudig maar sfeervol aangeklede Jongerenkerk.

Het thema was: IK-JIJ-WIJ:SAMEN.

Deze viering was de afsluiting van het maandenlang samen op weg zijn. Van onbekenden voor

elkaar, werden we bekenden van elkaar, vrienden zelfs en dat kwam tot uitdrukking in deze viering.

Tijdens de viering ontvingen de kinderen uit de handen van Piet Giesen voor de eerste keer de

communie. Samen met de zes jongelui, hun ouders maar ook met broers en zussen was hard

gewerkt naar deze dag toe.

Het stralende weer, de stralende gezichten en de volle Jongerenkerk gaven deze dag extra glans.

dinsdag 10 juni 2014: 'Mimakkus' centraal bij  Afsluiting Antoniusnoveen 

Op dinsdag 10 juni 2014 vond de voorlaatste viering plaats van de Antoniusnoveen in de Don

Boscokerk te Venlo. Om 19.00 uur was in de bovengenoemde kerk een eucharistieviering ter

gelegenheid hiervan. Aansluitend aan deze viering in de Don Boscokerk was er samenzijn waarin dit

jaar 'Mimakkus' centraal stond. De Mimakkerclowns werken binnen zorginstellingen. Ze brengen een

vrolijke noot aan m.n. dementerende medemensen en proberen wat ontspanning te brengen.

Hannie Linssen, zelf Mikakker,  vertelde ons over dit bijzonder project en liet ons ervaren wat een

Mimakker doet.  De Jongerenkerk is middels Hub, als missionair coördinator van de missionaire

activiteiten in de cluster Binnenstadsparochies, betrokken bij dit initiatief.
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zondag 6 juli 2014

Afsluiting 49ste seizoen met bezoek aan klooster Mariënhage in Eindhoven

De afsluiting van het 49e seizoen van de JK wa s weer een feit. Met een prachtig sluitstuk in de vorm

van  een bezoek aan het klooster Mariënhage te Eindhoven. Daar verblijft Piet Giesen en hij had ons

uitgenodigd.

Na de kerkdienst was het even wandelen naar het Rosarium waar de touringcar al klaarstond. Na

een uurtje kwamen we in Eindhoven aan bij de  Augustijnenkerk, ook wel Heilig-Hartkerk of Paters-

kerk genoemd. Iedereen uit de bus en in ganzenpas naar de aula van het klooster. Daar stond de

koffie al op ons te wachten. Lekker na zo'n reisje. Toen werden we verwelkomd door Piet. 

Na het nuttigen van de lunch, heerlijke belegde broodjes, begaven we ons naar de tuin van het

klooster. Hier legde Piet uit hoe de middag zou gaan verlopen en dat we in drie groepen werden

verdeeld om het overzichtelijk te houden. Een medebroeder, de prior en Piet kregen ieder een groep

onder hun hoede en zo begon de rondleiding door het klooster. Er was genoeg te zien. 

We gingen van start in het oudste gedeelte van het klooster, dat stamt uit 1628, met mooie gewel-

ven en prachtige glas in lood ramen. De zeventiende eeuwse  bouwstijl, het "Hollands classicisme".

Ik waande me even terug in een ander tijdperk. 

Daarna gingen we de trap op naar de 1e verdieping waar een zaal als museum was ingericht. Ik keek

mijn ogen uit, zoveel moois, vergane glorie. Van kelken, monstransen, vaandels en kazuifels. Ook

een hoekje met beelden en houtsnijwerk, die paters van de missie hadden meegenomen.

De toer vervolgde zich naar de kelder van het klooster. Hier nog meer houtsnijwerk in een gedeelte

wat nog een museum in wording is. Het mooiste vond ik het archief, klimatologisch geregeld met

brandwerende deuren. Kasten vol boeken en bijbelstukken van een paar eeuwen oud.
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Daar ging het hart van deze archivist wel sneller van kloppen. Zelfs het complete werk van William

Shakespeare 1e druk stond er. 

Na de verwondering over dit alles begaven we ons weer naar de begane grond aan de andere kant

van het klooster. Dit gedeelte van het klooster was aangebouwd in 1935, bouwstijl "Nieuwe Bou-

wen",  een internationale verzamelnaam voor verschillende bouwstijlen en radicale stedenbouwkun-

dige vernieuwingen uit de periode 1915 tot circa 1960. 

Aan de rondleiding kwam bijna een einde. Nog even de kerk bezichtigen. De kerk, ook wel Augustij-

nenkerk, Heilig-Hartkerk of Paterskerk genoemd, is aan het eind van de negentiende eeuw gebouwd

voor de augustijner paters, de kerk is een driebeukige kruiskerk in neogotische stijl. Een schitterende

kansel met een blauw hemeldak. De mystiek werd nog mooier toen de zon door de glas en loodra-

men scheen. Echt het was genieten. 

Na het terugkeren in de aula werd het woord aan Hub gegeven. Een woord van dank en waardering

uitgesproken en natuurlijk een fles wijn cadeau gegeven en nog een aanwinst voor de bibliotheek, in

de vorm van een boek. Ik had wel het gevoel dat iedereen voldaan was. Zo begaven we ons naar de

bus en reden huiswaarts naar Venlo. 's Avonds heb ik nog nagenoten van een mooie middag. Dank

hiervoor.

Franky Jacobs
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JONGERENKERK VENLO                     

 Het verhaal gaat verder ... elke zondag 10 uur 

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
Voor informatie en afspraken inzake het

gebruik van de Jongerenkerk belt u met:

Martin Huizinga

077-3512165

Mgm.huizinga@telfort.nl

Bestuurszaken
Voor bestuurszaken kunt u contact opnemen

met: 

dhr. Henk Pijnenburg, voorzitter

Klimopstraat 32

5925 BP Blerick

077-3827646

h.pijnenburg4@kpnplanet.nl

dhr. Harry van Heijst, penningmeester

Herungerstraat 190

077-3546978

Mj.hvh@home.nl

Bankrekening 

Stichting Jongerenkerk Venlo

ABN-AMRO: NL12ABNA 041.41.43.299

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 en PR
Website JK: www.jkvenlo.nl

Webmaster: Max Görtjes

e-mailadres: webmaster@jkvenlo.nl

Stg. Vrienden v.d. Jongerenkerk Venlo
Dhr. Jan Schellekens

Jean Laudystraat 7, 5913 HK Venlo

077-3518051

e-mail: schelboe@hetnet.nl

Bankrekening Stichting Vrienden

Rabobank: NL41RABO 017.38.02.850 


