
Nieuwsbrief voor medewerkers en bezoekers

maart 2012

 inhoud

01. agenda maart - april 2012

02. vieringen maart april 2012

03. verjaardagen in maart

04. Kapelaan Leo Brueren - condoleances

06. rouwverwerking

07. oecumenische vespers in de 40-dagentijd

08. Vastenaktie 2012

10. Raad van Kerken op de Floriade

11. brief van pater Piet Giesen o.s.a.

13. “rondje Klein Vink” (Heilige Huisjes Wandeling)

14. Guatemala Ontmoeting in Lomm

14. Vocal Group “In the Mood” zoekt ...

15. impressie van zondag 29 januari jl. in de JK

17. Jocus Toekóms in de JK

19. programma Homeplus maart 2012

20. dringend verzoek

JONGERENKERK VENLO                     

  Het verhaal gaat verder ...                                       

elke zondag 10 uur 



agenda maart - april

m a a r t  2 0 1 2

04 10.00 u. viering JK Venlo

05 10.00 u. overleg Pastoraal Team

05 20.00 u. Liturgie-overleg (tot 21.30 u.)

07 13.30 u. bijeenkomst communicanten 2012 (tot 15.30 u.)

11 10.00 u. viering JK Venlo

17 13.00 u. Heilige Huisjes Wandeling (tot 17.00 u.)

18 10.00 u. viering JK Venlo

21 10.00 u. bijeenkomst “voorportaal”

22 20.00 u. vergadering bestuur Jongerenkerk

25 10.00 u. viering JK Venlo

25 10.30 u. viering en Guatemala-ontmoeting in kerk van Lomm

in het kader van de Vastenaktie 2012

26 20.00 u. lezing over de Maya’s in Steyl

26 20.00 u. bijeenkomst ouders communicanten 2012 (tot 21.30 u.)

a p r i l  2 0 1 2

01 10.00 u. Palmzondagviering in de JK

11.30 u. Palmhöltjes-optocht

02 10.00 u. overleg Pastoraal Team

04 13.00 u. brood bakken in De Locht met eerste communicanten

05 17.00 u. maaltijd b.g.v. Witte Donderdag met de eerste

communicanten en hun familie

05 20.00 u. viering van Witte Donderdag

06 15.00 u. Goede Vrijdag - middagmeditatie

20.00 u. viering van Goede Vrijdag

07 20.00 u. Paaswake

08 10.00 u. viering van Pasen

09 10.00 u. viering tweede paasdag

15 10.00 u. viering JK Venlo

22 10.00 u. viering JK Venlo

25 13.30 u. bijeenkomst communicanten 2012 (tot 15.30 u.)

25 20.00 u. vergadering bestuur JK Venlo

29 10.00 u. viering JK Venlo

vieringen maart - april

zondag 4 maart 2012, 10.00 u.

viering van breken en delen

voorg.: Piet Linders

assist.: Piet Geelen

lector: Leo Verbeek

zang: JK Koor

zondag 11 maart, 10.00 u.

viering van breken en delen

voorg.: Hub van den Bosch

assist.: Marije Vola

lector: Peter Verhoeckx

zang: JK Koor

woensdag 14 maart, 19.15 u.

Taizégebed

voorg.: Taizéwerkgroep

muziek: Taizéliederen

aansluitend: koffie/thee

zondag 18 maart, 10.00 u.

eucharistieviering

voorg.: p. Piet Giesen o.s.a.

assist.: Dries Verhoeckx

lector: Marije Vola

zang: Vocalgroup “In the Mood”

zondag 25 maart, 10.00 u.

gebedsviering in Taizé-stijl

voorg.: Taizéwerkgroep

muziek: Taizéliederen

palmzondag 1 april, 10.00 u.

viering van breken en delen

voorg.: Truus van der Heijden en Hub

van den Bosch

assist.: kinderen en Gonnie Geurts en

Henneke Roox

zang: Singing Kidzzz Quant

Na afloop (11.30 u.) trekken “Jezus

(op ezel) en zijn apostelen” weer

mee met de Palmhöltjesoptocht

Witte Donderdag 5 april, 20.00 uur

viering van Breken en Delen

voorg.: Truus v.d. Heijden; Hub v.d.

Bosch en Piet Linders

assist.: Piet Geelen

lector: Marjo Bongers

zang: Jk-koor

Goede Vrijdag 6 april, 15.00 u.

Goede Vrijdag - meditatie

voorg.: Piet Linders en Hub van den

Bosch

muziek: cd.

Goede Vrijdag 6 april, 20.00 u.

Goede Vrijdag - viering

voorg.: Hub v.d. Bosch en Truus v.d.

Heijden

assist.: Peter Verhoeckx

lector: Henk Pijnenburg

muziek: Bente en Luca Peters

Paaszaterdag 7 april, 20.00 u.

Paaswake

voorg.: Hub van den Bosch

assist.: Marije Vola

lector: Leo Verbeek

zang: Bernadette Wiggers
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Paaszondag 8 april, 10.00 u. 

Eucharistieviering van Pasen

voorg.: p. Piet Giesen, Piet Linders en

Truus v.d. Heijden

assist.: Dries Verhoeckx

lector: Peter Verhoeckx

zang: Jk-koor

Paasmaandag 9 april, 10.00 u.

viering van Breken en Delen

voorg.: Hub van den Bosch

assist.: Leo Verbeek

lector: Marije Vola

zang: Piet Hegger

woensdag 11 april, 19.15 u.

Taizégebed

zang: Taizéliederen

zondag 15 april, 10.00 u.

spiritualiteitsviering

voorg.: Spiritualiteitsgroep

zang: Triple Quartet

zondag 22 april, 10.00 u. 

viering van Breken en Delen

voorg.: Piet Linders

assist.: Piet Geelen

lector: Marjo Bongers

muziek: Merlijn van Moorsel (harp)

zondag 29 april, 10.00 u.

viering van Breken en Delen

voorg.: Truus van der Heijden

assist.: Henneke Roox en Gonnie

Geurts

zang: familie Bakokimi.

in maart zijn jarig: 

03  Marlein Vaessen lid JK Koor

06 Marie-José Pas

09 Jan Schellekens Vrienden van de JK en penningmeester

10 Therezi Ezendam lid JK Koor

18 Maaike Wennekers n.a.v. kalender kinderen

19 Lilo Stark collecte/communie

22 Jeroen Keydener

24 Henk Hermans

26 Jos Peeters JK Big Band (trompet)

26 Mark Roeffen JK Big Band (tenor saxofoon)

26 Leonie Nijholt Groenewold

27 Jens Timmermans

29 Piet Linssen JK Big Band (trompet)

30 Heinz Dreuning JK Big Band (trombone)

30 Jasmin Schröder 1e communicant Helden

31 Juliane Schmitz lid JK Koor

alvast van harte gefeliciteerd !

Kapelaan Leo Brueren
condoleances

Deventer, 19 januari 2012

Aan de Jongerenkerk-gemeenschap

Beste mensen

Morgen gaat Venlo kap. Leo Brueren begraven. Een aderlating voor stad

en streek. Maar zeker ook voor jullie als geloofsgemeenschap. Immers tot

de dag van gisteren werden Kap. Brueren en de Jongerenkerk in één adem

genoemd.

Ik condoleer jullie met het verlies van deze kapelaan en initiatiefnemer

van de Jongerenkerk.

Van harte hoop ik dat jullie als gemeenschap verder zullen gaan in zijn

voetsporen en met name in de voetsporen van Jezus de Christus. Zijn

Evangelie zal daarbij jullie richtsnoer zijn en zal jullie ondersteunen.

Het is van belang dat gemeenschappen zoals de Jongerenkerk Venlo de

grote Roomskatholieke Wereldkerk kleur geven, met name bij mensen

jong van hart. Indien dat gebeurt zal de Jongerenkerk Venlo nog vele jaren

van betekenis zijn voor haar leden, voor de bezoekers van vieringen en

voor de stad Venlo als zodanig. 

Nogmaals gecondoleerd met het overlijden van de initiatiefnemer en

sterkte en inspiratie toegewenst voor de komende jaren.

Met vriendelijke groet, mede namens Lien,

Herman Evers

IJsselkade 100

7412 BK Deventer

-4-



Venlo, 18 januari 2012.

Geacht bestuur van de Stichting Jongerenkerk Venlo en

van de Stichting Vrienden van de Jongerenkerk

Geachte pastor drs. Hub van den Bosch en

Pastoraal team en medewerkers.

De leden van het bestuur van de Stichting Kapelaan Leo Bruerenfonds

betuigen hun hartelijk medeleven met het immense verlies dat het

overlijden van onze kapelaan betekent.

Hij is de naamgever van onze stichting en die zal zijn naam verder dragen.

Naast de rijke herinneringen aan de vele kanten van zijn aardse leven bij

zoveel burgers over heel de wereld. Die hij toost bood, vriendschap gaf en

kreeg, hulp bood en van wie hij op zijn buurt weer hulp en steun vroeg en

kreeg om zijn werk te doen. Als doorgever van de Eeuwige Liefde. In

kerken in Velden, Stein, Venlo, Martinus, in de kapel van Genooi, in de

Jongerenkerk Venlo, in de kerken van

Sankt Anton en zoveel meer.

En buiten de kerken, want kerk en wereld waren voor hem één

werkgebied.

Maar van de Jongerenkerk was hij de oprichter en bezieler tot zijn dood.

Dat hij dit werk niet meer doet en dit leven niet meer leidt en lijdt is niet

voor te stellen.

W{i wensen u ook toe dat kapelaan's wens dat zijn kerkgemeenschap ook

na zijn dood zal voortgaan te kunnen realiseren.

Leo Brueren, onze kapelaan, hij moge rusten in vrede.

De vrede die hij zo dikwijls wenste, doorgaf en waar hij ook aan werkte.

Zijn lange leven lang.

Ons bestuur heeft voor een keer de wens van Leo Brueren naast zich

neergelegd en bloemen neergelegd rond zijn lichaam in de Jongerenkerk.

Door Niza in overleg met Hub van den Bosch te arrangeren. Bloemen die

hij zoveel duizendvoud aan mensen aanreikte in de kerk en op de straten

en in huizen.

Ons werk staat alleen aI door de naam van de stichting in het teken van

Leo Brueren. Sinds 1991, zijn veertigiarig priesterfeest.

Met warme gevoelens en wensen voor kracht en sterkte,

Namens het bestuur,

H. Notenboom, secretaris

Rouwverwerking

Op dinsdagmorgen 27 maart start er bij ‘t Groenewold weer een gespreks-

groep voor mensen die een dierbare hebben verloren (partner, ouder,

kind, broer, zus). Al meer dan 10 jaar bieden wij lotgenoten de gelegen-

heid om in 10 bijeenkomsten met elkaar de eigen ervaringen uit te wisse-

len. We praten over de verwarring die kan ontstaan, boosheid, schuldge-

voel, verdriet, het aanvaarden van de nieuwe werkelijkheid en het weer

oppakken van het eigen leven. Hoe reageren familie, vrienden, kinderen

en hoe ga je daar mee om. Wat doe je met de spullen die achterblijven

enz.

Onze ervaring leert dat deelnemers veel inzicht krijgen en steun ervaren in

het verwerken van dit verlies door de gesprekken met elkaar. Samen lui-

steren en meevoelen is belangrijk. 

Onder deskundige begeleiding wordt stilgestaan bij ieders verlieservaring

en hoe nu verder te gaan. 

Bij voldoende deelnemers start eind maart de gespreksgroep.

Vooraf maakt u in een vrijblijvend kennismakingsgesprek (intake) kennis

met de beide begeleiders (mevr. Gusta Sieverink-Boland en de heer Henk

Linders) en wordt besproken of deelname voor u de juiste stap is.

Voor aanmelding of meer inlichtingen (folder) kunt u bellen naar :

't Groenewold tel. 077-3546689 (di. t/m vr. van 9.00 - 13.00 uur) 

of per email: st.groenewold@home.nl.
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oecumenische vespers

De Raad van kerken in Venlo en omstreken organiseert evenals de voor-

gaande jaren een 4-tal vespers. Op deze wekelijkse momenten van bezin-

ning kunt u zich voorbereiden op het komende paasfeest. Dit jaar vormt

het thema: ‘de dode zal leven'.

De vespers worden gehouden in de H.Michaëlkerk in 't Ven.

De eerste viering is op dinsdag 13 maart om 19.00 uur.

Tijd: dinsdag 13, 20, 27 maart en 3 april steeds van 19.00 tot 19.25 uur.

Op dinsdagavond 3 april is er, voorafgaand aan de vesper, om 17.45 uur in

de H. Michaëlkerk, een bijzondere maaltijd, die in het teken staat van het

thema. U bent vanaf 17.15 uur van harte welkom. Wel moet u zich, graag

vóór 25 maart, opgeven voor de maaltijd bij een van onderstaande perso-

nen.

• Harry van der Schoor, telefoon: 3513500 

of per e-mail: harry.vanderschoor@gmail.com

• Hay Doensen, telefoon 3512299 of per e-mail: haydoensen@home.nl 

Het gaat over herleven, opnieuw beginnen, vergeven. Hoe beleven we dit

in onze traditie?

In de Raad van Kerken Venlo werken de volgende kerken samen:

Rooms Katholieke Kerk

Protestantse Gemeente Venlo

Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) "De Brug"

Huis van Gebed

Inlichtingen:

Deken J.H.W. Spee    Ds. F.J. Hirs

tel. 077-3512394 tel. 077-3513965

email: dekenaatvenlo@home.nl email: franz-joseph.hirs@kpnmail.nl
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Raad van Kerken op Floriade

Van april tot oktober a.s. vindt het international event de Floriade plaats in

Venlo. De kerken willen niet ontbreken op deze internationale tuinbouw-

tentoonstelling die naar verwachting twee miljoen bezoekers zal trekken.

"Beleving" is een belangrijk thema van de Floriade. "Beleving" is tevens

het doel dat de kerken met hun aanwezigheid op deze tentoonstelling

voor ogen hebben.

Veel van de recreatieve bezoekers van de Floriade zullen open staan voor

het mysterie dat de natuur geschapen heeft. Zij zullen ook openstaan voor

de boodschap die de Raad van Kerken op deze tentoonstelling wil over-

brengen: het gegeven dat alles wat leeft een geschenk is van God.

In een prachtige tuin met paviljoentje, wil de Raad van Kerken inspelen op

de nieuwsgierigheid van het publiek door hun belangstelling te prikkelen

met de mysterieuze beleving It's a gift… from God. 

Om dit paviljoentje te bemannen is de Raad van Kerken op zoek naar vrij-

willigers. Wij verwachten van u, dat u 3 uur aaneengesloten op tijden die u

zelf aangeeft, aanwezig bent als gastdame/-heer om de bezoekers aanwij-

zingen te geven of met hen een gesprekje te voeren als daar behoefte of

tijd voor is.   

Om in de periode van april tot oktober over voldoende vrijwilligers te

kunnen beschikken verwachten wij van u dat u gedurende die periode, of

indien dit onmogelijk is voor enkele maanden, of meerdere keren per

week of maand beschikbaar bent.   

Wat krijgt u daarvoor? Als u bent ingeroosterd als gastdame/-heer heeft u

vrije toegang tot de tentoonstelling en als uw "dienst" is afgelopen bent u

vrij om het Floriadeterrein te bezichtigen.

 

Als u belangstelling heeft voor deze vrijwilligersfunctie, of verdere

informatie wenst,  dan kunt u zich digitaal of telefonisch aanmelden via:

g.pingen@ziggo.nl   

077-3511673

Namens de Raad van Kerken
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brief van p. Piet Giesen o.s.a.

Nijmegen, 16 januari 2012

Beste Wel en Weegroep,

Van verschillende personen met een band met de Martinusparochie uit

Venlo heb ik een kerstkaart, met een min of meer lange tekst gekregen.

Daarvoor hartelijk dank.

Om niet elke keer dezelfde berichten over mijn huidige toestand te illus-

treren, druk ik deze brief een paar keer af, aangevuld met een persoonlijke

noot.

Een jaar geleden ben ik uit Venlo vertrokken en ben ik aangekomen op

Catharinahof. Ik woon ondertussen in een nieuw appartement, namelijk

142.

Dit appartement is iets groter en tot nu toe lichter, maar in de herfst en

winter staan zoals bekend de bomen zonder blad. Toch heb ik hoop dat

komende zomer er meer licht zal zijn in mijn appartement. Dit apparte-

ment heeft ook twee lagen. Ik kan nu weer boven slapen en bijkomend

boven ook het een en ander afladen. Als iemand het met eigen ogen wil

zien, dan ben je uitgenodigd. Nijmegen is een mooie stad in een mooie

omgeving.

Wat me wat moeite heeft gekost, is de aanpassing van mijn dieet in ver-

band met diabetes aan de keuken van het huis. Dat bracht de artsen op

het idee iets te willen doen aan de hoogtegraad van de suiker in mijn

bloed. Maar dat hebben ze ondertussen weer opgegeven. Ik moet maar

zien te leven zoals ik dat al lang deed. Bij dat onderzoek ontdekte een

internist een ‘ruis in mijn hart', maar dat bleek ook maar half zo erg. Nog

een onderzoek. Ik ben benieuwd wat het op zal leveren. Goed mijn best

blijven doen.

Natuurlijk ben ik met mijn gedachten vaak in Venlo en ook bij jullie. Maar

nu woon ik in Nijmegen en dat zal nog wel een paar jaar zo zijn. Ik woon

hier tevreden, al zijn er nog altijd een aantal dingen waar ik aan moet

wennen. Dat zal wel aan mij liggen, hoor ik jullie al zeggen! Dat neem ik

graag op me. Ik vind het ook jammer dat ik met Kerstmis niet in Venlo en

bijzonder in de Jongerenkerk kon zijn, vooral nu kapelaan Leo Brueren

gestorven is. Ik betuig graag mijn medeleven met jullie en allen die een

band met hem hadden. Ik ook! Veel jaren was hij voor mij een goede col-

lega en ik hoop dat we wederzijds iets voor elkaar betekend hebben. Ik

heb in ieder geval veel aan hem te danken.

Voor ieder van jullie hoop ik op een goed 2012. Helaas ben ik te laat om

voor de feestdagen en het nieuwe jaar jullie te schrijven. Daar ben ik niet

meer aan toe gekomen, niet omdat ik het zo druk had, soms wel omdat

jullie kaarten laat binnen kwamen, vaker omdat ik nog aan het wennen

was aan mijn nieuwe appartement (142). Nu het nieuwe jaar al weer een

paar weken oud is, begin ik weer wat meer routine te krijgen en me weer

beschikbaar te stellen voor een of andere dienst, ook in Venlo, en groeit

de hoop dat we elkaar nog eens tegen komen in Venlo, Nijmegen of elders

op onze wereld.

Met en voor jullie allemaal hoop ik op een gezond en vredig 2012. Het

moge jullie goed gaan.

Een hartelijke groet,

Piet Giesen osa.

Persoonlijke noot:

Beste Ton en Cory,

Jullie kaart droeg bij aan mijn wel-zijn en deze zo late beantwoording aan

mijn wee!

Op dit moment zullen jullie, als iedereen die zich verwant voelt met de

Jongerenkerk wel getroffen zijn door het overlijden van Kap. Leo Brueren,

ook ik.

Graag condoleer ik ook jullie met dit verlies in de hoop, dat we het goeds

dat hij gedaan heeft  een toekomst kunnen geven.

Mijn dank voor jullie kaart, waarin ook Lei zijn inspiratie aan ons doorgeeft

en tegelijk Gods Liefde.

Een goed jaar wens ik jullie toe, samen met jullie Wel en Weegroep en

heel de Jongerenkerk.

Hartelijke groet,

Piet
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“rondje Klein Vink”
HEILIGE HUISJES WANDELING 

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

Heilige Huisjes Wandeling.

Deze keer gaan we naar Klein Vink. We bezoeken daar het Franz Pfanner-

huis en bekijken daar de tentoonstelling die op dat moment daar aanwezig

is, het Thermaalbad, we wandelen over het terrein, we brengen een be-

zoek aan de kapel van de paters en we genieten na afloop van een kop

koffie in het restaurant.

De wandeling begint om 13.00 uur.

We sluiten af om 17.00 uur

Programma:

13.00 uur: aankomst Franz Pfannerhuis.

13.15 uur: welkom

13.30 uur: gesprek kunstenaar tentoonstelling die momenteel in de het

Franz Pfannerhuis is.

14.00 uur: lopen via de camping naar de chalets van de Nierstichting

14.30 uur: lopen langs de nieuwe recent gebouwde vakantiebungalows

15.00 uur: aankomst Thermaalbad waar dhr. Habets iets zal vertellen

15.30 uur: kapel van st. Paul waar pater Gerard Willemsen iets vertelt.

16.00 uur: vertrek naar het restaurant waar men een kop koffie kan

nuttigen op eigen kosten.

17.00 uur: afsluiting en vertrek.

Wie mee wil gaan, kan vanaf de Jongerenkerk met de auto mee rijden

naar Klein Vink.

Om 12.15 uur verzamelen we bij de Jongerenkerk.

Graag even opgeven bij: 

Leonie Nijholt: 077-3546689 // st.groenewold@home.nl

Guatemala-Ontmoeting
in de kerk te Lomm

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

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

vindt deze Ontmoeting plaats in de parochiekerk van Lomm.

We beginnen met een viering om 10.30 uur. De viering staat in het teken

van de Vastentijd en de Hongerdoek zal daarbij ook aanwezig zijn.

Daarna is er gelegenheid voor ontmoeting. 

Er zullen hapjes zijn en koffie. De tentoonstelling is te zien. Er zullen voor-

werpen liggen van de Maya's en er is beeldmateriaal.

De ontmoeting duurt tot 13.30 uur. 

Ieder is van harte welkom.

op zoek naar ...

Vocalgroup In the Mood is een enthousiaste zangvereniging, voor jong en

oud. Wij luisteren missen op in diverse kerken, maar zingen ook regelma-

tig op andere locaties.  Ons repertoire bevat o.a. dialectmuziek, moderne

Nederlandse nummers, Engelstalige muziek en zelfs Afrikaanse muziek ,

wat  wij met veel plezier zingen. Momenteel zijn wij aan het repeteren

voor ons musicalconcert. Tal van bekende musicals passeren de revue.

Onze dirigente Marianne Maessen-Scherjon brengt met haar passionele

inzet  het beste in het koor naar boven. Maar omdat het aantal mannen-

stemmen niet helemaal in balans is met de dames- en kinderstemmen zijn

wij op zoek maar heren die mee willen komen zingen.

Wij repeteren elke dinsdagavond van 18.45 uur tot 20.15 uur.

Zin om mee te doen?

Meld je dan bij ons secretariaat, per telefoon (077) 354 93 17 of via

e-mail: vocalgroupinthemood@gmail.com

Wie weet zing je dan binnenkort met ons de sterren van de hemel!

Ik hoop dat ik je binnenkort bij ons koor mag verwelkomen.

Wilma van Ulft-van Groenendaal

Voorzitter
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zondag 29 januari 2012
presentatieviering eerste communicanten

Op zondag 29 januari was het zover. De 13 jongelui die op 10 juni hun

eerste communie doen in de Jongerenkerk stelden zich ieder op haar of

zijn eigen wijze voor. Daarvoor waren Sanne, Dawn, Robin, Niels, Olivia,

Emily, Pia, Madelon, Bas, Angelo, Anouk, Femke en Juliëtte samen met

hun ouders, broers en zussen en opa's en oma's en andere familieleden

naar de Jongerenkerk gekomen.

Bij hun presentatie werden de portretten van de jongelui opgehangen in

de Jongerenkerk. Deze blijven daar hangen tot 10 juni.

Aan de hand van het Werkboek ‘Doe je mee', het eerste communieproject

van dit jaar, bereiden deze 13 jongelui zich daarbij geholpen door hun

ouders, Truus, Bianca en Hub voor op die grote dag in juni.

De muzikale inbreng van Vocalgroup ‘In the Mood' maakte de viering

waarin de 13 jongelui de hoofdrol speelden, tot een sfeervol gebeuren.

Hieronder volgt een kleine impressie. 
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Jocus Toekóms in JK

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

Toekôms van hun Jocus Toekôms-tempel, het Ald Weishoës, naar de Jon-

gerenkerk om daar de aftrap van de Vastelaovond te doen met een vie-

ring. Sinds velen 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 teks-

ten gemaakt door onze Vastelaovend-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.

Enkele foto's geven een sfeerimpressie weer van deze sfeervolle, maar

niet overvolle(?), dienst.
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Homeplus maart 2012

vrijdag 2 maart,  

14:00 -18:00 uur

Thema: open inloop. 

woensdag 7 maart, 

18:00 - 21:30  u.

Thema: Showbizz Quizz plus choco-

lade fondue

We spelen de originele RTL-Boule-

vard showbizz Quizz. Spannend.

Maar we gaan ook chocoladefon-

duen. Leuk, lekker en heel gezellig.

vrijdag 9 maart

14:00 - 18:00 uur

Thema: open inloop. 

woensdag  14 maart

18:00 - 21:30  uur

Thema: nog niet bekend

vrijdag 16 maart 

14:00 - 18:00 uur

Thema: open inloop. 

woensdag  21 maart 

18:00 - 21:30  uur

Thema: seizoenskoken thema lente.

Wat we precies gaan koken is nog

niet bekend. 

vrijdag 23 maart 

14:00 - 18:00 uur

Thema: open inloop. 

woensdag  28 maart 

18:00 - 21:30  uur

Thema: lente pimpen – Homeplus

versieren in lentesfeer.

Om lentekriebels van te krijgen! We

gaan Homeplus inrichten in lente-

sfeer. 

vrijdag 30 maart

14:00 - 18:00 uur

Thema: open inloop.

Wil je graag aan een of meerdere

activiteiten deelnemen? 

Meld je dan aan via

homeplusvenlo@hotmail.com

Adres:

Begijnengang 17a

5911 JL Venlo

tel: 077-3517575 

Word ook vrienden van Homeplus

via FACEBOOK!

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)

DRINGEND VERZOEK

Met ingang van 1 maart a.s. ben ik niet meer werkzaam op het kantoor

van de St. Martinusparochie.

Veel JK-medewerkers/-bezoekers zijn gewend om voor mij bestemde e-

mailtjes (privé of m.b.t. de Jk) naar het e-mail-adres van de St. Martinus-

parochie te sturen. 

Hen wil ik vriendelijk verzoeken om voortaan mijn privé-adres te gebrui-

ken: heijdenvdg@ziggo.nl

of het adres van de JK: jongerenkerkvenlo@hetnet.nl

Alvast vriendelijk bedankt voor jullie medewerking

Gé van der Heijden
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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

secretariaat van de Jongerenkerk.

Mocht u Hub daar niet kunnen be-

reiken of voor dringende zaken op

andere dagen nodig hebben dan is

hij bereikbaar via telefoonnummer

06-10729578 

of per e-mail boschhgm@home.nl

Secretariaat Jongerenkerk

Begijnengang 17, 5911 JL Venlo

tel. (077)5515920

e-mail:

jongerenkerkvenlo@hetnet.nl

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 ver-

schijnt op 31 maart 2012. 

Kopij voor dat nummer kan tot en

met 22 februari 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 no-

digen wij u van harte uit om gebruik

te maken van deze mogelijkheid.

Ook reacties op artikelen zijn

welkom.

gebruik Jongerenkerk

Voor informatie en afspraken

inzake het gebruik van de

Jongerenkerk belt u met:

Martin Huizinga; 077-3512165

e-mail: mgm.huizinga@tiscali.nl

JK website

web site JK: www.jkvenlo.nl

webmaster: Max Görtjes


