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JONGERENKERK VENLO                     

  Het verhaal gaat verder ...                                       

elke zondag 10 uur 



agenda december - januari

d e c e m b e r   2 0 1 1

02 09.15 u. bijeenkomst werkgroep Tempeliertjes

04 10.00 u. viering JK Venlo

10 18.00 u. disco Tempeliertjes

11 10.00 u. viering Jk Venlo

12 10.00 u. overleg Pastoraal team

14 19.15 u. gebedsviering in Taizé-stijl

17 11.00 u. kerstwensen verzamelen (tot 15.00 u.)

18 10.00 u. viering JK Venlo

19.00 u. advents-/kerstwandeling

21 13.00 u. bijeenkomst Tempeliertjes en communicanten

24 18.00 u. kerst-familie-viering

21.30 u. kerstconcert Triple Quartet en JK Big Band

22.00 u. kerstnachtviering

25 10.00 u. kerstviering 1e kerstdag

26 10.00 u. kerstviering 2e kerstdag

31 19.00 u. oudjaarsavondviering

j a n u a r i  2 0 1 2

01 10.00 u. nieuwjaarsdagviering

08 10.00 u. viering JK Venlo

11.00 u. nieuwjaarsontmoeting

09 10.00 u. overleg Pastoraal Team

15 10.00 u. viering JK Venlo

20 16.00 u. presentatie tentoonstelling “Euregionaal Armoedeproject” in

gemeentehuis Horst

22 10.00 u. viering JK Venlo

25 13.30 u. bijeenkomst communicanten (tot 15.30 u.)

29 10.00 u. viering JK Venlo waarin de communicanten 2012 zich

presenteren

vieringen dec. 2011 - jan. 2012

zondag 4 december 2011, 10.00 uur

eucharistieviering

voorg.: kap. Leo Brueren en Hub van

den Bosch

assist.: Dries Verhoeckx

sector: Henk Pijnenburg

muziek: JK Koor

zondag 11 december, 10.00 uur

viering van Breken en Delen

voorg.: Piet Linders

assist.: Hannie en Bert Kort

muziek: JK Koor

woensdag 14 december, 19.15 uur

Taizégebed

voorg.: Taizéwerkgroep

muziek: Taizéliederen

zondag 18 december, 10.00 uur

eucharistieviering

voorg.: Carien Lalieu

assist.: Marije Vola

lector: Max Görtjes

muziek: Vocalgroup ‘In the Mood'.

zaterdag 24 december, 18.00 uur

Kerstavond - Familieviering

voorg.: Truus van der Heijden en Piet

Linders

assist.: Tempeliertjes

muziek: eigen muziek kinderen.

zaterdag 24 december, 22.00 uur

Kerstnachtviering

voorg.: kap. Leo Brueren en Hub van

den Bosch

assist.: Leo Verbeek

muziek: Triple Quartet en Big Band.

zondag 25 december, 10.00 uur

eerste kerstdag - eucharistieviering 

voorg.: Leo Brueren/Truus van der

Heijden/Piet Linders

assist.: Henk Pijnenburg

muziek: JK Koor

maandag 26 december, 10.00 uur

viering van breken en delen

voorg.: Hub van den Bosch

assist.: Piet Geelen

lector: Marije Vola

muziek: Gerrie Gijsen en Sandra Ludin, 

Maara Brachmane (begeleiding)

zaterdag 31 december, 19.00 u.

oudjaarsavondviering (breken en delen)

voorg.: Hub van den Bosch

assist.: Marije Vola

muziek: cd’s

zondag 1 januari 2012, 10.00 u.

nieuwjaarsdag - eucharistieviering

voorg.: kap. Leo Brueren en Truus van

der Heijden

assist.: Dries Verhoeckx

lector: Marjo Bongers

muziek: JK Koor

zondag 8 januari, 10.00 u.

eucharistieviering

voorg.: kap. Leo Brueren en Hub van

den Bosch

assist.: Peter Verhoeckx

lector: Max Görtjes

muziek: JK Koor
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woensdag 11 januari, 19.15 uur

gebedsviering in Taiz é-stijl

voorg.: Taizéwerkgroep

muziek: Taizéliederen

aansluitend: koffie/thee

zondag 15 januari, 10.00 uur

spiritualiteitsviering

voorg.: werkgroep Spiritualiteit

muziek: Ben Driessen (accordeon)

zondag 22 januari, 10.00 uur

viering van breken en delen

voorg.: Piet Linders

assist.: Sabine Wennekers

lector: Leo Verbeek

muziek: Kerfonse Kanté

zondag 29 januari, 10.00 uur

Viering van Breken en Delen 

presentatie eerste communicanten 2012

voorg.: Truus van der Heijden en Hub

van den Bosch

assist.: Henneke Roox / Gonnie Geurts

muziek: vocalgroup In the Mood

familieberichten 

v e r j a a r d a g e n   i n  d e c e m b e r

01 Marja Görtjes Organisatie/planning koren, assistenten, lectoren

02 Marie-José Oosterwaal Spiritualiteitsgroep

03 Carly Lyven - Janssen communicant 2011

04 Marieke van Heijst - Joosten Triple Quartet

06 St. Nicolaas goedheiligman

Breur Jacobs

07 Peter Verhoeckx assistent/lector/Triple Quartet

10 Robin König communicant 2010

Robin Schaeben communicant 2012

11 Dries Verhoeckx assistent/lector/JK Big Band/Triple Quartet

16 Floor van de Leur oud-drummer JK Big Band

18 Michelle Mulders communicant 2011

19 Jona Schmitz

Nigel Aquina communicant 2011

20 Henk Pijnenburg secretaris bestuur JK/lector

22 Antoine Lauwerijssen lid JK Koor

25 JEZUS VAN NAZARETH

28 Marguerite Linders Praaggroep

30 Annie Brueren - van Rijn

31 Brigitte Oude-Kempers Spiritualiteitsgroep

31 Mireille Gadiot Praaggroep

adventsgedachten

Advent in Afrika

Ik ben maar gewoon een moeder

tussen duizenden die wachten 

in de droge zonlaaiende leegte.

Alleen mijn darmen denken nog.

Zouden de schepen op tijd zijn

in de haven van het noorden?

Zouden de grote vogels landen 

morgen de snelle wagens komen?

Zijn er nog ruggen sterk genoeg 

om het graan te torsen?

Handen om te delen, 

voeten om te brengen 

ogen om mij op te merken,

schrompelend steppegras?

Zou voor mijn kleintje de melk op tijd

zijn, het water, het leven?

Zou zijn keeltje nog kunnen slikken

morgen 

zijn mondje nog open gaan?

Kom toch op tijd mijn God,

Heer van de wolken waar ben je?

Mijn kindje heeft nog nooit uw regen

gevoeld, gezien.

Vergeef me, ik begrijp niet hoe de

wereld samenhangt.

Ik ben maar gewoon een moeder 

tussen duizenden die wachten

Sila Ley uit Overweg, Breda

Wachten

Wachten op het perron 

in de regen staren naar de rails kijken 

naar uit nacht en nevel opdoemende

lichten, 

aan alle kanten verkleumde reizigers 

een dienstmededeling over vertraging 

het onbestemde wachten

Wachten in de spreekkamer, 

de wachtenden zijn genummerd, 

op tafel tijdschriften van jaren geleden, 

een metalen stem roept nummer

dertien op: 

het eindeloze wachten

Wachten in een flat, 

het scherm een quizzen uit, 

de avonden zijn in de winter lang en

doelloos, 

zou er nog iemand komen: 

het tergende wachten

Wachten in de advent, 

verder kijken dan de buitenkant, 

kijken naar mensen om je heen, 

ondanks het schemerdonker licht gaan

zien, 

wachten op de komst van een kind: 

het hoopvolle wachten

(uit: Bron van Christelijke Geest,

Gooi&Sticht)
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verzamelen van kerstwensen

Evenals afgelopen jaren willen we ook dit jaar  weer kerstwensen verzamelen.

Alleen niet meer op plastic folie, maar op kaartjes. Er liggen vanaf zondag 4

december (2e zondag van de advent) kaartjes klaar achter in de kerk. Dat zijn

kaartjes in de vorm van sterren, kerstbomen, hartjes, of een ander figuur. De

bedoeling is dat deze kaartjes in de kerstbomen gehangen worden. Maar het kan

ook zo zijn dat U zelf iets bijzonders hebt dat voor U heel speciaal is met Kerst.

Te denken valt aan een foto, een beeldje etc. Misschien is iemand die U dierbaar

is niet thuis rond de feestdagen, uitgezonden naar een ver land, woont ver weg, is

overleden, noem maar op. Een foto kan zomaar in de bomen opgehangen

worden.  Wellicht hebt U ooit een kaart gekregen met een mooie kerstwens en

hebt U die bewaard, ook die wordt opgehangen. Denk er eens over na, wat maakt

Kerstmis voor U extra speciaal. Breng dat mee, wij zorgen ervoor dat het bij de

kribbe komt. Wel moeten we er voor waken dat het geen Allerzielen wordt. Dus

a.u.b. geen gedachtenisprentjes.

Zaterdag 17 december is de Jongerenkerk weer open van 11.00 tot 15.00 voor

het verzamelen van kerstwensen. De Tempeliertjes nemen ook actief deel aan

deze bijeenkomst, ze maken kerststukjes en verkopen lichtjes. Tevens zijn er nog

kerstspullen te koop: kerstballen, verlichting, prullaria, etc. De J.K. Big Band zorgt

met zijn muzikale bijdrage voor een gezellige sfeer, de vuurkorf brandt en er is

koffie en thee.

Met z'n allen onderweg naar de geboorte van het Kerstkind, heel bijzonder. Laat

U verrassen, laat ons verrassen.

Namens de werkgroep Kerst, 

Petra Verhoeckx

de tempeliertjes

Op zondagmiddag 6 november was het erg gezellig in de

Jongerenkerk. De kinderen hebben mooie lampionnen

gemaakt, en zijn daarna naar de Martinuskerk gegaan

voor het Sintermerte-spel en de optocht, en anderen

hebben figuren uitgeknipt voor het verzamelen van de

kerstwensen.

Wat is er in december allemaal te doen?

Op 10 december is er DISCO!!! Van zes uur (18.00 uur) tot half negen (20.30 uur)

wordt de Jongerenkerk weer omgetoverd tot disco. DJ Peter bouwt dan zijn

geluid en licht op, en draait voor jullie leuke muziek. 

Als je nog ideeën hebt, of een liedje heel graag wil horen die avond vraag hem

dan gerust of hij dat liedje heeft en wil draaien voor je. Laat je dit even weten via 

ambulance23@hotmail.com?  

Tijdens deze disco gaan we ook kerststukjes, kerstballen, enz. maken om tijdens

het kerstwensen verzamelen op 17 december te verkopen. De opbrengst hiervan

gaat naar een goed doel.

En op 21 december gaan de kinderen die zich daar voor opgegeven hebben het

kerstspel oefenen. Dit kerstspel wordt opgevoerd tijdens de Familie-kerstviering

op 24 december.

Maar ... er is nog iets:

Speelgoed inzamelen!

We gaan in november en december oud speelgoed inzamelen voor een goed

doel. Tijdens het maken van de lampionnen en voor en na de Sinterklaasviering

kun je speelgoed inleveren in de  kerk.

Wat gaan we daarmee doen? 

Met de gemeente zijn we nog in overleg of we op 17 december tijdens het

Kerstwensen-verzamelen dit speelgoed mogen gaan verkopen, en de opbrengst

daarvan aan een goed doel schenken. En als dat niet gaat lukken schenken we dit

speelgoed rechtstreeks aan een goed doel.

Dus heb je nog wat oud speelgoed staan, of wil je plaats maken in je kast, breng

het dan op 6 of 27 november mee naar de Jongerenkerk.

Heel veel groetjes, en tot 10 december,

Angelique Pijnenburg, 

secretaris van de Tempeliertjes.

Klimopstraat 32

5925 BP Venlo

h.pijnenburg4@kpnplanet.nl
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benefietavond voor Maneah
zaterdag 10 december 2011

organisatie: Kerfonse Kanté & Perron 55

Manéah is een dorp in Guinée, niet ver van de hoofdstad Conakry, maar ver ge-

noeg om verstoken te zijn van de basisvoorzieningen die de inwoners hadden

kunnen beschermen toen de rivier bij het dorp dit najaar overstroomde. Daarbij

kwamen verschillende mensen om het leven. Maar zo mogelijk nog erger was de

enorme materiële schade. Een groot deel van de inwoners heeft door het ver-

woestende water huis en haard verloren. Ook de school van het dorp is verwoest. 

Kerfonse Kanté is geboren in Manéah. Onder de slachtoffers waren zijn nichtje

van 10 en zijn neefje van 12. Hoewel hij zijn geboortedorp lang geleden al heeft

verlaten en als politiek vluchteling zijn vaderland de rug moest toekeren, gaat het

lot van zijn geboortedorp hem nog altijd na aan het hart. Kerfonse woont inmid-

dels al ruim tien jaar in Nederland, vanwaaruit hij een aardige carrière begint op

te bouwen in de world music scene.

Als telg uit een oeroude griot familie uit Guinée kan Kerfonse Kanté putten uit

een rijke en oude traditie. Griots (een soort troubadours) zijn al eeuwenlang be-

trokken bij mensen en de maatschappij en met hun stem en instrumenten ver-

slaan en becommentariëren zij gebeurtenissen uit heden en verleden.

Kerfonse is opgegroeid met de muziek en verhalen van zijn voorouders en voelt

net als elke griot de opdracht zijn familietraditie uit te dragen. Hij ziet het als zijn

missie om wat zijn vader en moeder hem hebben meegegeven te presenteren in

een nieuwe tijd.

De griot speelt van oudsher in West-Afrika de rol van journalist. Als griot ziet Ker-

fonse het daarom als zijn taak om verslag te doen van gebeurtenissen als de ramp

in Manéah. Nog beter is het als hij de slachtoffers ook enige materiële steun kan

bieden.

Daarom organiseert Kerfonse met zijn band op 10 december een benefietconcert

voor de zo zwaar getroffen inwoners van Manéah.

Kerfonse Kanté World Music & Band maken moderne, inspirerende wereldmu-

ziek, met invloeden uit muziektradities van over de hele wereld, maar steeds

geworteld in onweerstaanbare Afrikaanse ritmes.

Zijn teksten tonen zijn betrokkenheid bij de wereld maar hij weet ook de kleine

menselijke kant van het leven in prachtige woorden te vatten. Hiermee stapt hij

steeds zelfbewuster uit de schaduw van zijn oom Mory Kanté, die de wereld al

eerder verraste met de superhit Yéké Yéké.

Luister, en leef mee in de wereld van Kerfonse Kanté Worldmusic & Band.

Benefit Night

Met het benefietconcert voor Manéah op 10 december wil Kerfonse ter gelegen-

heid van de komst van Koning Winter ook de talrijke Limburgse Afrikanen een

hart onder de riem steken, die, om wat voor reden dan ook, niet kunnen terugke-

ren naar hun vaderland en voor wie deze tijd van het jaar vaak een moeilijke peri-

ode is. Kerfonse wil, samen met Perron 55, een concert organiseren waar alle

Limburgers, ongeacht hun herkomst, een aangename avond kunnen doorbrengen

door hen onder te dompelen in de Afrikaanse muziekcultuur.

Kerfonse heeft voor Manéah behoefte aan schriften, schrijfmateriaal, oude pc’s

en printers, printerpapier, matrassen, bouwmaterialen, en, natuurlijk, geld. Het

geld voor Uw kaartje voor dit concert gaat geheel naar de slachtoffers van de

ramp. Bank rekening nr 4997221

concert in JK
zondag 11 december 15.00 uur

Met veel plezier kondigen wij ons concert aan! 

Op zondagmiddag 11 december om 15.00 uur in de Jongerenkerk te Venlo. 

Te gast bij dit concert is Kammerchor Haldern onder leiding van Heiner Frost.

Zij zullen enkele sfeervolle kerst- en adventsliederen ten gehore brengen. 

Tussen de optredens van de koren zal Peterine Kooijmans, op onnavolgbare wijze,

een verhaal vertellen. 

De leden van kamerkoor Cabaletta verzorgen het tweede deel van het concert

waarbij wij u een uur lang meenemen met proza, poëzie en muziek, op weg naar

de warmte van kerstmis. 

Wij hopen dat u dit bijzondere concert zult kunnen bijwonen. Na afloop willen wij

met elkaar een glas glühwein drinken, dat door Cabaletta wordt aangeboden.

De Jongerenkerk 
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adventswandeling 2011
zondag 18 december 2011

Kerstmis komt er aan!

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

Jongerenkerk Venlo naar de Zusters Domicanessen aan de Hakkesstraat in 't Ven

in Venlo. We vertrekken om 19.00 uur bij de Jongerenkerk en komen dan rond

20.00 uur aan bij de zusters.

Daar vindt dan nog een adventsmeditatie plaats met zang (Marieke van Heijst

met begeleiding van Gé), adventsgedichten en – gedachten en een verhaal. En we

ontsteken licht.

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

We hopen dat velen mee wandelen. Maar natuurlijk bent u ook om 20.00 uur

welkom bij de zusters om de adventsmeditatie bij te wonen en aansluitend mee

te genieten van de ontmoeting met elkaar.

Zondag 18 december 2011

19.00 uur vertrek bij de Jongerenkerk

20.00 uur meditatieviering bij de Zusters Dominicanessen aan de Hakkesstraat

21.30 uur gaan we weer naar huis toe.

gereedschap gezocht

Heeft u toevalligerwijs nog ergens gereedschap liggen dat u niet meer gebruikt of

kent u iemand die hamers, nijptangen, schroevendraaiers e.d. over heeft.

Laat het ons weten, de mensen van de Technische Dienst in de Jongerenkerk

komen het graag ophalen.

Het gereedschap kunnen we goed gebruiken bij het klussen in de Jongerenkerk

Venlo. Nu moet er steeds een hoop gereedschap meegesleept worden en als je

snel iets wilt doen dan is er soms nog geen fatsoenlijke hamer of schroevendraai-

er voorhanden.

Alvast hartelijk dank!

Doorgeven aan: Noud Linders: 077-3872267

of: Hub van den Bosch: 06-10729578

alternatieve kerstkaartenactie

In de Adventsperiode zal in het kader van de

Alternatieve Kerstkaartenaktie geld ingeza-

meld worden voor het dorp Manéah op Gui-

née. Het dorp is bij de laatste overstroming

grotendeels verwoest. Na een gesprek met

Kerfonse Kanté onlangs is besloten om het

geld ter beschikking te stellen voor her-

nieuwde opbouw van de verwoeste school. 

De kosten voor de nieuwbouw (het gaat om

3 klaslokalen en de inrichting hiervan) zijn begroot op 35.350 euro.

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.

Eén is dat hij samen met andere muzikanten op 10 december i.s.m. Perron 55 een

‘Benefietconcert' geeft.

Daarnaast zamelen wij 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 komt deze getalenteerde zanger het geld ophalen en kan hij

zelf iets meer vertellen en hij zal dan ook de viering opluisteren.

Adventstijd is de tijd van de aktie ‘Solidaridad'. Mogen wij ons vooruitkijkend naar

en ons voorbereidend op het Kerstfeest solidair tonen met de mensen in Manéah.

Steun dus royaal deze aktie en daarmee de mensen in Manéah. 

Stichting ‘Children's Dreams for Africa'

Op 1 nov. 2011 heeft Kerfonse Kanté officieel de Stichting ‘Children's Dreams for

Africa' opgericht. Via deze stichting regelt hij samen met twee andere bestuursle-

den de zaken rond inzameling, financiering e.d. op een officiële manier.

aanvullende info vindt u in het artikel “Benefietavond voor Maneah” elders in dit

blad.
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Adventsaktie Solidaridad 2011

Op weg naar Goed Goud

Een uitgebreid artikel vindt u in de JK Jouw Kerk van november 2011.

Waarom Goed Goud?

Goud is waardevol en een gouden sieraad heeft vaak een bijzondere betekenis.

Helaas brengt goudwinning grote schade toe aan mens en milieu en zien goud-

mijnwerkers maar weinig terug van de werkelijke waarde van hun goud. 

Wat doet Solidaridad?

Solidaridad wil dat goud op een veilige, schone en eerlijke manier wordt gewon-

nen en is daarom 'Op weg naar Goed Goud'. Solidaridad richt zich op de hele

keten: mijnbouwers worden gestimuleerd op een verantwoorde manier goud te

winnen; er wordt samengewerkt met zakenpartners en juweliers die geïnteres-

seerd zijn in gecertificeerd en verantwoord goud; en consumenten worden aan-

gemoedigd 'goed goud' te kopen. 

De kleinschalige mijnbouw 

Voor kleinschalige mijnbouwers is in maart 2010 door de Alliantie voor Duurzame

Mijnbouw (ARM) en de Fair Trade Labelling Organisatie (FLO) met steun van Soli-

daridad de Fairtrade-Fairmined standaard beschikbaar gemaakt. Deze standaard

bevat criteria op het gebied van milieu, arbeidsomstandigheden en organisatie-

vorming. De standaard geeft goudzoekers de kans om hun leefomstandigheden te

verbeteren en biedt consumenten de mogelijkheid om verantwoord goud te ko-

pen.  Dankzij de Fairtrade-Fairmined standaard kunnen deze mijnbouwers veiliger

werken en ontvangen ze een betere prijs voor hun goud.

info: www.opwegnaargoedgoud.nl

stg. “Putri Kerahiman”

In vorige afleveringen van de JK Jouw Kerk heeft enkele keren iets gestaan over

het werk van pater Nico Dister en de stichting  "PUTRI KERAHIMAN" in Papoea.

Wellicht dat deze verhalen de belangstelling voor het werk van de pater en stich-

ting hebben aangewakkerd. Vandaar dat we nu in twee delen een verslag van de

activiteiten tussen februari – augustus 2011 u niet willen onthouden.

Deel 1 rondzendbrief:  RONDZENDBRIEF VAN DE STICHTING "PUTRI KERAHIMAN"

Actief op het gebied van:

Opvoeding en opleiding kansarme kinderen

Hulp aan vrouwen in moeilijkheden en aan alleenstaande bejaarden

Ondersteuning armlastige patiënten

Periode: februari - augustus 2011

Sentani, 3 1-08-2011

Beste Voorvechters en Achterban van Poetri Kerahiman,

Februari j.1. schreef ik u over ons vaste voornemen om in 2017 rond te komen

zonder financiële hulp uit het buitenland. Begrijpelijkerwijs zijn er onder u die

maar nauwelijks kunnen geloven in de haalbaarheid van dat streef(jaar)getal.

"Jullie zijn al zo lang bezig!" was de reactie en zelf maakte ik hun zin maar af: "en

nog steeds niet selfsupporting."

Natuurlijk moet er heel wat water door de Maas, de Waal en de Rijn, voordat het

zover is. Maar wij geloven er heilig in. En met reden! Sinds we ons tienjarenplan

gestart zijn, in 2007, hebben we de eigenlandse( lees: inlandse) inkomsten —via

donateurs, ons transportbedrijf en ons veeteeltbedrijf- steeds met 10 procent

kunnen vermeerderen, zodat de steun uit het buitenland 10 procent minder kon

worden. 

Dit jaar komt 40 % uit eigen land, en 60 % van buiten. Volgend jaar dus fifty-fifty. 

Al is onze stichting in 1992 opgericht, we zijn pas in 2007 de weg ingeslagen naar

financiële zelfstandigheid. Toen bestonden we vijftien jaar, over zes maanden

—in maart 2012- reeds twintig en straks in 2017 vijfentwintig jaar, zodat we bij

ons zilveren bestaansjubileum aan onze buitenlandse weldoeners als resultaat

van hun jarenlange steun een aangepast cadeau kunnen aanbieden: ons finan-

cieel op-eigen-benen-staan wat betreft onze maandelijkse routinekosten: eten en

drinken, kleding en schoeisel, water en licht, studie en recreatie. 
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zuster Mariecen Kuayo

Voor bijzondere uitgaven zoals: groot onderhoud, uitbreiding en nieuwbouw

zullen we echter ook na 2017 op het buitenland een beroep blijven doen. 

Maar voorlopig - het is pas 2011- hebben we u zelfs voor de maandelijkse routine-

kosten nog broodnodig. Die bedragen ongeveer € 10.000,- waarvan dit jaar dus

reeds € 4000 uit Indonesië zelf komen, met name ook uit Papoea, maar voor de

resterende € 6000 moet ik nog bij u aankloppen. Vandaar dat ik ook nu weer de

volgende rekeningnummers onder uw aandacht breng:

• ABN-AMRO, no. 41.62.44.18 1 t.n.v. Ned. Provincie v.d. Orde der Minderbroe-

ders, Utrecht, rn.v.v. "voor kindertehuizen etc. P. Nico Dister";

• ING-Bank no. 10 33 896, Provincialaat der Minderbroeders, Utrecht, rn.v.v.:

"voor kindertehuizen etc. P. Nico Dister";

• ING-Bank no. 10 33 857 t.n.v. Missieprocuur v.d. Kleine Zusters van St. Jozef,

Gasthuisstraat 2, 6411 KE Heerlen, rn.v.v. "voor kindertehuizen etc. P. Nico

Dister.

• SNS-Bank no. 94 44 94 498 t.n.v. Actie Kinderen van Papoea, Maastricht (zon-

der verdere vermelding!), correspondentieadres: Dhr. Johan Bongaerts, Lin-

denlaan 13, 6241 BA Bunde).

Met hartelijke dank en dito groeten,

Nico Dister, OFM

Verslag van 1 van de  directeuren van "Hawai":

Van Zr. Mariecen 1(1992) tot aan Zr. Mariecen 11(2011)

We zijn veel dank verschuldigd aan de Francis-

canessen van Heerlen, officieel "Kleine Zusters

van Sint Jozef' geheten, want sinds de Stichting

Putri Kerahiman in 1992 werd opgericht, heb-

ben leden van deze Congregatie zich ingezet

voor de vele Papoea-kinderen die in de afgelo-

pen 19 jaar Huize Hawai  hebben bewoond. 

Eerste directeur is Zr. Marie Etienne Warson

geweest die tevens hoofdoprichter was van

onze stichting. In 1998 werd Zr. Mariecen door

God geroepen om het tijdelijke met het eeuwi-

ge te verwisselen. Zelf had zij al jaren tevoren

zowel met het stichtingsbestuur als met haar

Congregatie van gedachten gewisseld over "ei-

genlandse leiding, en de keus was gevallen op

Zr. Josephine Tekege, een jonge Papoea--

zuster die inderdaad uitermate geschikt was

zuster Lydia Lenak

mw. Rosa Verstegen

voor deze taak. Toen Zr. Mariecen stierf, was Zr. Josephine nog met haar studies

bezig, zodat de honneurs een tijd lang waargenomen werden door anderen, eerst

door mevrouw Rosa Millan de Verstegen, die momenteel met veel verve en ent-

housiasme Huize Agapè runt ( het werk met en voor de Papoea-vrouwen) en

vervolgens door Zr. Agnita Hilderink, die met heel haar wezen de moederlijkheid

uitstraalde waaraan kinderen zo'n behoefte hebben. In 2005 keerde Zr. Agnita als

laatste Nederlandse missionaris van haar Congregatie met pijn in het hart naar

Nederland terug, op uitdrukkelijk verzoek van het hoofdbestuur in Heerlen.

Intussen had Zr. Josephine Tekege haar studie

beëindigd, en kon zij het Hawai-tehuis gaan lei-

den. Vanwege haar vele kwaliteiten werd ze ech-

ter na drie jaar reeds gekozen tot lid van het be-

stuur van de Indonesische Provincie van de Con-

gregatie, en moest zij het estafettestokje overdra-

gen aan haar opvolger, de uit Menado afkomstige

Zr Lydia Lenak. door het stichtings- èn Congrega-

tiebestuur benoemd tot nieuwe directeur, op

advies van Zr. Jozephine zelf. Intussen schrijven

we al het jaar 2011, en de eerste maand van dit

jaar was tevens de laatste in het aardse leven

van Zr. Josephine. 

In juli  2011 heeft de uiterst capabele Zr. Lydia eveneens afscheid moeten nemen

van haar geliefde kinderen in "Hawai", omdat de Congregatie haar nodig had voor

soortgelijk werk in Tobelo, op de Molukken. En weer zorgde de Congregatie voor

een goede opvolgster: Ida, haar kloosternaam : Mariecen. Toen zij in het klooster

trad, koos zij deze naam uit sympathie voor Zr. Warson, in wier voetspoor zij wil-

de treden. Toen kon ze waarschijnlijk niet vermoeden hoe letterlijk dat zou gaan

gebeuren: tot en met het leiderschap van het Hawai-tehuis in Sentani.

zuster Marie-

Etienne Warson
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advent en kerstmis

De advent heeft bij het verschijnen van

deze JK Jouw Kerk weer zijn aanvang

genomen.

Traditioneel beginnen we de Advent

met een viering waarin de Goedheilig-

man aanwezig is. Ja, Sinterklaas zal dit

jaar misschien wel op de kleintjes moe-

ten letten vanwege de eurocrisis of

anders gezegd de bankencrisis of is het

misschien wel zoals je van verschillen-

de kanten hoort: een politieke crisis.

Europa is in rep en roer. Regeringslei-

ders sneuvelen, Griekenland en Italië

en dat niet door interne politieke pro-

blemen maar vanwege de druk van

buitenaf. Solidariteit kent blijkbaar zijn

grenzen. In steeds meer nu nog ‘rijke'

landen waaronder Duitsland voorop

maar ook Nederland, en Frankrijk, dat

zelf ook problemen genoeg kent, klinkt

de roep om te stoppen met de miljardensteun aan armlastige landen die er een

‘potje' van gemaakt zouden hebben.

Aan de andere kant kun je de vraag stellen of hun last niet een gevolg is van ons

profiteren.

Hebben wij als ‘rijke' landen niet ontzettend geprofiteerd van deze landen die

bijgedragen hebben aan onze welvaart? Hebben wij steeds oprecht met hen han-

del gedreven en bankproducten verkocht? Hebben wij niet ook een zorgplicht

voor deze landen in een gemeenschappelijke markt en is solidariteit niet ook

delen in plaats van delen om er zelf rijker van te worden?

Ik weet ook niet de juiste antwoorden te geven en weet ook niet precies wat wel

en niet klopt van de vele berichten, soms zelfs tegenstrijdige,  die dagelijks tot ons

komen.

Hoe het ook zij, een bezinningsperiode zou ook onze politici niet slecht doen.

Maar we moeten niet alleen maar kijken naar de grote wereld waaraan wij direct

niet veel aan kunnen veranderen behalve dan eens per vier jaar naar de stembus

te gaan. We krijgen dat kabinet of die politici in de kamer die wij kiezen, die wij

verdienen.

Maar hoe staat het met onze solidariteit? Hoe staat het met onze economie? Hoe

staan wij in het leven van alle dag in relatie tot onszelf, onze medemensen en de

aarde en God?

Wellicht dat daar ook best nog wat ruwe kantjes zijn bij te schaven.

De komende vier weken, waarvan deze zondag dat u dit boekje krijgt de eerste is,

kunnen wij wellicht zelf ook goed gebruiken om ons eigen leven is tegen het licht

te houden. Elke week komt er wat meer licht bij, vier weken lang. Misschien moe-

ten ook wij erkennen dat wij niet altijd oprecht zijn jegens onszelf, de ander, de

aarde en God. Misschien komen wij erachter dat onze solidariteit zover reikt zo-

lang het onszelf geen pijn doet. Gebeurt dat wel, moeten wij het met ietsjes min-

der doen, zijn wij dan wel bereid solidair te blijven met de minstbedeelden? De

mensen op straat die geen dak boven hun hoofd hebben. Die bijstandsmoeder die

amper rond kan komen met haar gezin. Dat gezin bij ons op de hoek die ondanks

dat man en vrouw dag en nacht werken net genoeg hebben om huur, gas, water

en licht te kunnen betalen en hun kinderen te eten te geven maar van veel zaken

zoals eens een keer naar de speeltuin, muziekles of iets extra's voor hun kinderen

verstoken blijven.

De mensen waarbij kerstmis niet gevierd kan worden met een extra uitgebreide

maaltijd maar alles gewoon hetzelfde is als elke dag van het jaar.

Mag de Adventstijd voor onszelf ook een tijd van loutering zijn. Een tijd van bezin-

ning en voorbereiding op wat kerstmis in diepste zin betekent: vieren dat God

mens wordt in dat Kind van Bethlehem om ons de ogen te open en te leren dat

‘vrede op aarde' meer is dan een mooie tekst om over te zingen. In dat Kind van

Bethlehem in Jezus van Nazareth heeft God ons getoond wat het wil zeggen chris-

ten te zijn, medemens te zijn, solidair te zijn.

Ik wens ons allen een zinvolle en inspiratievolle adventstijd toe. En mag Kerstmis

een feest van vreugde en vrede worden voor eenieder. En mogen de woorden

‘vrede op aarde' ons de oren openen doordat wij ze niet alleen maar horen maar

ook luisteren en verstaan wat toe ze ons willen oproepen. Want als wij deze

woorden niet alleen horen maar vooral ook ernaar luisteren dan is vrede maar

ook  gerechtigheid en solidariteit mogelijk.

In die zin wens ik ons allen EEN ZALIG EN GEZEGEND KERSTMIS toe. VREDE OP

AARDE voor alle mensen ongeacht wie of wat iemand is en waar zij of hij vandaag

komt of hoe zij of hij zijn leven leidt.

Hub van den Bosch
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kerstgedachten

Een Kindeke geboren 

in een stalletje 

donker en koud

werd in Bethlehem

geboren

een Kindeke

uit Maria's schoot

gelegd in een 

kribbeke van hout

gedekt met wat hooi

en wat stro

't licht straalde uit

Zijn oogjes

warmte uit Zijn hart

Zijn liefde

had iedereen bewogen

door de koude winternacht

herders en wijzen

kwamen van over

gans 't land

Hem loven

en aanbidden

Maria streelde zachtjes

Zijn kleine hand

Jozef keek

dankbaar en tevreden

geknield

van op z'n bank

de engel had het 

allemaal voorspeld

Gods Zoon

zal worden geboren

en ieder jaar

wordt het zo doorverteld 

kerstboodschap 

't komt niet uit 

de winkel

in laaiend licht versierd

kunstig ingepakt

creatief apart

't komt vanuit

de hoge

door een stille nacht

van een voederbak:

vrede in je hart

Kerstgedachte voor de kleinsten.

't Is kerst vandaag

't is kerst vandaag

en iedereen is blij

het kind geboren

in een stal,

kwam voor

jou en mij?

't is kerst vandaag

't is kerst vandaag

en iedereen is blij

het kindje Jezus 

in die stal,

houdt van

jou en mij.

't is kerst vandaag

't is kerst vandaag

en iedereen is blij

het kindje dat een

koning was,

kwam voor

jou en mij.

Kerstmis – feest van stille vrede

Kerstmis – feest van stille vrede

in een wereld van geweld,

Waar het recht is van de sterkste

En men vecht voor macht en geld.

 

Kerstmis – groot is het mysterie

van Gods zoon die ons bevrijdt,

verlossing, vrede voor de wereld

aanvang van een nieuwe tijd.

 

Moge Hij die vrede geven

waar de wereld zo op wacht…..

dan zal 't komend jaar ons schenken

wijsheid, liefde, nieuwe kracht.
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uitnodiging

Zondag 8 januariZondag 8 januariZondag 8 januariZondag 8 januari
om samen met ons het nieuwe jaar 2012 in te luiden

 
Vanaf 11:00 uur

bent u van harte welkom in de Jongerenkerk
Minderbroedersstraat 1 te Venlo

 
Wij willen van de gelegenheid gebruik maken

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

en vooral liefdevol 2012.
 

Wij kijken er naar uit 
om u in een ongedwongen sfeer

weer eens te ontmoeten en nader kennis te maken
onder het genot van een hapje en een drankje

 
Van harte welkom en tot ziens op 8 januari!

 
Namens de gemeenschap van de

Jongerenkerk VenloJongerenkerk VenloJongerenkerk VenloJongerenkerk Venlo

Medewerkers
Pastoraal team

Bestuur

activiteiten Homeplus
december 2011

vrijdagmiddag 2 december 2011, 14:00 - 18:00 uur

Thema: open inloop. 

woensdagavond  7 december 2011, 18:00 - 21:30  uur

Thema: sieraden maken om te dragen met de feestdagen! 

Bling, bling! Maak je eigen sieraad dat je mooi kunt dragen tijdens de kerst of

met oud en nieuw. 

vrijdagmiddag 9 december 2011, 14:00 -18:00 uur

Thema: open inloop. 

maandagavond 12 december 18:30 - 21:30 uur

Thema: 18+ activiteit. Pokeren voor spek en bonen. 

Ben je tussen de 18 en 25 jaar en heb je zin om met (nieuwe) vrienden te poke-

ren? Kom dan naar Homeplus. We spelen niet voor geld maar voor spanning

en sensatie. En voor een klein prijsje. Er wordt zoals altijd bij Homeplus geen

alcohol geschonken. 

woensdagavond  14 december 2011, 18:00 - 21:00  uur

Thema: Activiteit voor iedereen in de leeftijd van 12 t/m 17 jaar. 

Filmavond. Welke film we gaan kijken is nog onbekend. 

vrijdagmiddag 16 december 2011, 14:00 -18:00 uur

Thema: open inloop. 

woensdagavond  21 december 2011, 18:00 - 21:30  uur

Thema: feestelijk kerstdiner. De menukaart is nog niet bekend. 

vrijdagmiddag 23 december 2011, 14:00 -18:00 uur

Thema: open inloop. 

woensdagavond  28 december 2011, 18:00 - 21:30  uur

Thema: relax avond. 

We gaan lekker ontspannen het nieuwe jaar in. Met rustgevende muziek, geur-

kaarsen, beauty elementen en yoga of Tai Chi. Heb je voornemens voor het

jaar 2012? Laat het ons die avond weten! We luiden het nieuwe jaar alvast een

beetje in. 
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Breed Overleg

Verslag Breed Overleg d.d. 20 november  2011

Aanwezig: ongeveer 30 mensen.

1: Woord  van welkom door de voorzitter.

De voorzitter, Henk Linders,  opent het Breed Overleg om 11.00 uur precies.

Zoals het gebruikelijk dient te zijn zou er twee keer per jaar een uurtje met 

allen die zich nauw betrokken voelen bij de Jongerenkerk Venlo bij elkaar

gezeten wordt om de gang van zaken binnen de JK  te bespreken en nieuwe

ideeën in te brengen.

Welnu door allerlei omstandigheden is in het afgelopen kerkelijk jaar dit maar

een keer gelukt.

Het streven is nog altijd naar twee keer per kerkelijk jaar. U kunt er alvast

rekening mee houden dat in het voorjaar van 2012 u weer van harte wordt uit

genodigd deel te nemen aan het breed overleg.

2: Mededelingen.

• Het archief van de Jongerenkerk welk al jaren trouw en nauwgezet wordt

bijgehouden door dhr. H. Notenboom gaat over in andere handen. Peter Ver-

hoeckx gaat het archief bijhouden en wordt de nieuwe archivaris. Onze harte-

lijke dank gaat uit naar de dhr. Notenboom voor al het verrichte werk.

• Vanuit het bestuur van de st. Martinus parochie (waar de Jongerenkerk for-

meel onder valt) is een verzoek gekomen om de banden tussen beide wat

nauwer aan te halen en te bestendigen. Het bestuur van de jongerenkerk

heeft hierin voorzien door een vertegenwoordiger van het kerkbestuur van de

St.  Martinus parochie twee maal per jaar uit te nodigen om deel te nemen

aan een bestuursvergadering van de Jongerenkerk. 

• Sinds medio oktober kan de Jongerenkerk gebruik maken van headsets

(draadloze microfoons). Na een korte gewenningsperiode gaat het werken

hier mee steeds beter.

3: Financiële situatie van de Jongerenkerk.

Harry van Heijst penningmeester van de Jongerenkerk doet verslag. 

De financiële situatie  van de jongerenkerk wordt zorgelijk. Per jaar is er een

structureel  tekort van  +/- 10.000 Euro. Voor de komende drie jaar kunnen we

nog vooruit met de opgebouwde reserves. Daarna zullen we een beroep moe-

ten gaan doen op andere financiële bronnen.

Dus het wordt van groot belang,  om als we de toekomst van de Jongerenkerk

veilig willen stellen, het aantal bezoekers te  verhogen en  meer financiële

middelen binnen halen.

 

Vraag vanuit de aanwezigen: Is het bestuur hiermee bezig en wat is dan het

plan van aanpak?

Antwoord van de voorzitter : Natuurlijk is dit een aandachtspunt van het be-

stuur. In hoofdzaak is dit een zaak voor de vrienden van de Jongerenkerk.

Deze zorgen voor het genereren van voldoende financiële middelen.  Op dit

moment zijn er ongeveer 108 mensen die geregeld een bijdrage doen aan de

JK. Maar er wordt naar diverse manieren gekeken om meer financiële armslag

te creëren. Echter dit is op dit moment, nu er gesproken wordt van een nieu-

we financiële crisis, erg moeilijk. Maar als iemand een goed idee heeft ,neem

dan vooral contact op met de voorzitter of de penningmeester.

Vanuit de aanwezigen:  Is het een idee om mensen er op te wijze de JK te

gedenken in hun testament?

4: Public- relations van de Jongerenkerk.

Het woord is aan dhr. Max  Görtjes,  pr- verantwoordelijke van de Jongeren-

kerk.

De  afgelopen tijd is er vooral aandacht besteed aan het opnieuw opzetten en

actueel houden van de website. Dit gaat voortvarend en ziet er erg goed uit

voor nu en in de toekomst.

Op- of aanmerkingen en ideeën zijn en blijven te allen tijde erg welkom.

Een voorstel van dhr. Görtjes is om een soort van nieuwsbrief voor de JK in het

leven te roepen.

Hierin kunnen in het kort mededelingen gedaan worden m.b.t.  gebeurtenis-

sen, evenementen of nieuwsfeiten in of rond de Jongerenkerk. Te denken is

bv. aan het erop attent maken dat de nieuwe JK Jouw Kerk uit is. Overigens

wordt het voorstel om de JK-jouw kerk in het vervolg alleen maar digitaal via

de website aan te leveren verworpen. Een gedrukte versie blijft voor veel

aanwezigen wenselijk.

5: Vanuit het pastoraal team 

Pastor Hub van den Bosch:  Begint met de mededeling dat er op 6 en 7 decem-

ber aanstaande ventilatoren aan het plafond van de Jongerenkerk gehangen

zullen worden. Deze zullen er voor moeten gaan zorgen dat de warme lucht

die nu boven in de kerk blijft hangen naar onderen wordt getransporteerd 

waardoor zo men aanneemt de kerk beter en economischer wordt opge-

warmd.
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Bijkomend voordeel hierbij is dat er een besparing zal plaats vinden op de

stookkosten.

Ook is er een offerte gedaan voor het plaatsen van dubbel glas in de kerkra-

men.  Dit gaat ongeveer 50.000 Euro kosten. Dus, zo pastor v.d. Bosch, zal er

hiervoor een sponsor gezocht en gevonden moeten worden. Hieraan wordt

gewerkt en wordt dus vervolgd.

P. Welles stelt de volgende vraag naar aanleiding van het vorige breed over-

leg:  Tijdens of rond het aansteken van de intentie lichtjes zou dit niet een

ideale gelegenheid zijn om iemand aan het woord te laten die zijn verhaal

kwijt wil ?

Pastor  v.d. Bosch merkt hier bij op dat je wel met enige zaken rekening dient

te houden; zo moet het geen chaotisch geheel worden van talloze mensen die

wat kwijt willen, en er bestaat een levensgroot risico dat de dienst sterk uit-

loopt.

Ook voor wat betreft de lekenpreek gaat dit min of meer op. Hierbij zal ook

gelet moeten worden op of de preek past bij het thema van de viering, het

woord gebruik, de moeilijkheidsgraad van de woorden, de woord keuze, en de

lengte.

Hub v.d. Bosch benadrukt nogmaals dat alles kan maar wel steeds in overleg

met de voorganger. 

Als een groep van mensen zelf een viering  wil samenstellen wordt daar alle

vrijheid aan gegeven maar ook weer altijd na overleg met iemand uit het pas-

torale team.

Voor het overige geldt dat alles standaard min of meer bij het oude blijft.

 6:  Vanuit de aanwezigen   

• Terecht wordt opgemerkt dat er weinig terugkoppeling is van de gedane voor-

stellen uit het breed overleg. Hier zouden diverse deelnemers wel verbetering

in willen zien. Dit wordt een zeer serieus punt gevonden. Derhalve wordt be-

loofd door Hub v.d. Bosch dat op alle gedane voorstellen nader terug geko-

men wordt in de JK-Jouw Kerk en/of op de website.

• Een woord van dank gaat uit naar diegenen die de teksten verzorgen en dege-

nen die zorgt voor de bloemen en versieringen in de kerk. Steeds weer inspire-

rend en mooi.

    Verder  wil een spreker het unieke van de Jongerenkerk benadrukken, hij

heeft er liefde en warmte gevonden.

    Er mag ook wel eens dank je wel gezegd worden tegen de mensen die het

toch maar steeds weer mogelijk maken dat we na de viering kunnen genieten

van een lekker kopje koffie of thee.

Dit geldt overigens voor alle medewerkers die zich steeds weer geheel vrijwil-

lig inzetten om de Jongerenkerk mogelijk te maken.

• De Wel-en-Wee groep heeft een verzoek: hou ons op de hoogte van alle leuke

maar ook alle minder leuke dingen die gebeuren met mensen die een betrok-

kenheid hebben met de Jongerenkerk. Misschien is dit goed om dit tijdens het

lezen uit het boek van de gemeenschap dit verzoek nogmaals onder de aan-

dacht te brengen.

• Noud Linders heeft een verzoek: Als iemand nog goed gereedschap heeft

liggen waar hij niets meer mee doet lever dit in bij de JK zodat hij een gereed-

schapkoffer kan samenstellen die in de JK gebruikt kan worden. Zo hoeft hij

niet steeds met eigen gereedschap op en neer te sleuren. Alvast bedankt.

• De dienst: kan deze nu echt niet binnen een uur afgelopen zijn?  wordt ge-

vraagd. H. v.d. Bosch antwoord. Er wordt nog steeds gestreefd naar een dienst

van maximaal een uur echter door verschillende oorzaken kan het nog steeds

zo zijn dat een viering uitloopt. Je zou een dienst kunnen inkorten door minder

gezang, een couplet minder bv of de overweging nog korter te maken. Maar

of dit alles de viering ten goede komt is maar de vraag. Vanuit de aanwezigen

wordt wel gesteld dat een lange viering niet direct bijdraagt aan een verhoogd

bezoek aan de kerk van kinderen.

Een evaluatie van de dienst achteraf kan bijdragen in het vinden van knelpun-

ten met betrekking tot dit onderwerp.

• Een vraag van huishoudelijke aard: Is het mogelijk om de orkestbak op te rui-

men. Hier is best wel wat op te ruimen zodat een bezem en stofzuiger hier ook

weer inpassen. H. v.d. Bosch zegt toe dit met G. v.d. Heijden en D. Verhoeckx

die hier verantwoordelijk voor zijn op te nemen zodat dit binnen een redelijke

termijn ter hand genomen  wordt. Maar beloven kan hij niets.

• Kan het verslag van dit breed overleg ook op de website of in de JK-jouw kerk

geplaatst worden?

Dit wordt toegezegd.

• H. Linders wil graag weten of naar aanleiding van een oproep in de JK-jouw

kerk interesse bestaat om een vervoersdienst  naar en van de Jongerenkerk op

te zetten. Vooralsnog blijkt hier echter weinig of geen interesse voor te zijn.

7: Rondvraag.

• Er is een overzicht samengesteld waarin alle activiteiten die het afgelopen jaar

in de Jongerenkerk hebben plaats gevonden vermeld worden met een korte

toelichting. Dit overzicht is voor velerlei toepassingen bruikbaar. Onder andere

ook voor het zoeken, vinden en enthousiasmeren van nieuwe sponsoren. Dit

overzicht zal ook op website geplaatst worden.

• Er wordt nogmaals op het belang van een breed overleg gewezen en dat dit

zeker twee keer per jaar dient plaats te vinden.
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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

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)

• Ook voor 2012 staat op 5 mei weer de vrijheidsvlam gepland. Ook deze keer

weer onder auspiciën van de Jongerenkerk.

8: Afsluiting.

Henk Linders, voorzitter van de Jongerenkerk, sluit om 11.55 uur dit overleg af

en zegt ieder dank voor de inbreng.

Verslag: Henk Pijnenburg.

In een feestelijke viering waarin deken Spee de

voorganger was geassisteerd door kapelaan Leo

Brueren heeft Gé van der Heijden uit handen van

drs. H. Bruls, burgemeester van Venlo, die aan-

wezig was met mevrouw Smolenaars, secretaris

van het college van B&W, de waarderingsonder-

scheiding ontvangen. De edelachtbare heer bur-

gemeester Bruls sprak Gé met lovende woorden

toe voor al zijn inzet. In het slotwoord van de viering sprak ook deken Spee zijn

dank uit voor het vele werk dat Gé verricht heeft en nog verricht. Gé is, ondanks

dat hij in juli 65 jaar is geworden, nog steeds actief.  Hij werkt nog twee dagen per

week voor het dekenaat en één dag als vrijwilliger voor de Jongerenkerk. 

Gé kreeg deze onderscheiding voor zijn vele verdiensten in de afgelopen 46 jaar. 

Gé van harte proficiat.

praktische Informatie

Pastorale coördinatie

Hub van den Bosch

Begijnengang 17, 5911 JL Venlo

 077-5515920  // 06-10729578

 (secretariaat JK)

Hub van den Bosch is normaliter op

maandagmorgen en vrijdagmorgen

vanaf 09.30 uur aanwezig op het secre-

tariaat van de Jongerenkerk.

Mocht u Hub daar niet kunnen berei-

ken of voor dringende zaken op andere

dagen nodig hebben dan is hij bereik-

baar via telefoonnummer

06-10729578 

of per e-mail boschhgm@home.nl

Secretariaat Jongerenkerk

Begijnengang 17, 5911 JL Venlo

tel. (077)5515920

Diaconiefonds

Diaconiefonds Jongerenkerk Venlo

Info: Lilo Stark

voor projecten ver van huis en heel

dichtbij

ASN-bank: 87.10.15.617 

o.v.v. renteloze lening of gift.

Stichting Jongerenkerk Venlo

ABN-AMRO: 41.41.43.299

Wel-en-Wee-Groep

Aandacht voor elkaar; voor de leuke

maar uitdrukkelijk ook de minder leuke

dingen van het leven...

informatie aan: 

Ton Jacobs tel. 077 - 3870794

of: Corry Flüggen, 077 - 3510752

JK - Jouw Kerk

De volgende JK-Jouw Kerk 1 januari

2012. Kopij voor dat nummer kan tot

en met 23 december aangeleverd wor-

den (schriftelijk of via e-mail) op het

Secretariaat van de Jongerenkerk (zie

hierboven).

Is er iets dat u raakt of dat u onder de

aandacht wilt brengen? Dan nodigen

wij u van harte uit om gebruik te ma-

ken van deze mogelijkheid. Ook reac-

ties op artikelen zijn welkom.

gebruik Jongerenkerk

Voor informatie en afspraken inzake

het gebruik van de Jongerenkerk belt u

met:

Martin Huizinga; 077-3512165

e-mail: mgm.huizinga@tiscali.nl

JK on line

web site JK: www.jkvenlo.nl

webmaster: Max Görtjes

e-mail-adres:

jongerenkerkvenlo@hetnet.nl
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