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  Het verhaal gaat verder ...                                       

elke zondag 10 uur 
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agenda juli - augustus

j u l i    2 0 1 2

01 10.00 u. viering JK Venlo

08 10.00 u. viering JK Venlo

15 10.00 u. viering JK Venlo

20 begin van de Ramadan

22 10.00 u. viering JK Venlo 

29 10.00 u. viering JK Venlo

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

2-5 zomerparkfeesten

5 10.00 u. viering JK Venlo

12 10.00 u. viering Jk Venlo

19 10.00 u. viering JK Venlo - begin van het 48e seizoen

19 einde Ramadan en Iftarmaaltijd (tijd nog niet bekend)

20 10.00 u. overleg Pastoraal Team

26 10.00 u. viering JK Venlo - MIVA-zondag

Solidariteitsmaaltijd drie weken stop!

Op de woensdagen 4 juli, 11 juli en 18 juli zal er GEEN solidariteitsmaaltijd zijn  in

de Jongerenkerk Venlo. Woensdag 25 juli zal dan weer wekelijks maaltijd zijn

ter inspiratie

Hoe je zou moeten omgaan met angsten en verdriet?.....

Op precies dezelfde manier als je omgaat met vreugde en geluk:

Simpelweg ervaren, zonder je er tegenaan te bemoeien.
 

Erik van Zuydam
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vieringen juli - augustus 

zondag 1 juli, 10.00 u.

viering van Breken en Delen

voorg.: Hub van den Bosch

assist.: Leo Verbeek

lector: Max Görtjes

zang: Truus v.d. Kroonenbergh

zondag 8 juli, 10.00 u.

viering van Breken en Delen

voorg.: Hub van den Bosch

assist.: Dries Verhoeckx

lector: Marije Vola

zang: Piet Hegger (zang/gitaar)

zondag 15 juli, 10.00 u.

eucharistie

voorg.: Piet Giesen

assist.: Sabine Wennekers

lector: Henk Pijnenburg

muziek: Louise v.d. Brand (trompet)

zondag 22 juli, 10.00 u.

viering van Breken en Delen

voorg.: Truus van der Heijden

assist.: Henneke Roox

lector: Gonnie Geurts

zang: Judith Weusten

zondag 29 juli, 10.00 u.

viering van Breken en Delen

voorg.: Piet Linders

assist.: Hannie Kort

lector: Bert Kort

zang: Bernadette Wiggers

zondag 5 augustus, 10.00 u.

eucharistie

voorg.: Piet Giesen

assist.: nog niet bekend

lector: Leo Verbeek

muziek: Pierre Timmermans

zondag 12 augustus, 10.00 u.

viering van breken en delen

voorg.: Hub van den Bosch

assist.: Peter Verhoeckx

lector: Max Görtjes

muziek: nog niet bekend

zondag 19 augustus, 10.00 u.

viering van breken en delen

begin van het 48e seizoen

voorg.: Hub van den Bosch en Truus

van der Heijden

assist.: Henneke Roox

lector: Gonnie Geurts

muziek: JK Koor

zondag 26 augustus, 10.00 u.

Taizé-viering

MIVA - zondag

voorg.: Taizé-groep

muziek: Taizé-groep
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verjaardagen juli - augustus

01 juli Monika Lindackers koorlid JK

03 juli Gé van der Heijden tekstschrijver etc.

04 juli Leo Verbeek lector/assistent

Hans Spee

06 juli Juliëtte Drogt communicant 2012

Emily Gerards communicant 2012

09 juli Eef Renkens

12 juli Henneke Roox Bloemengroep/ Poetsgroep /Liturgie overleg

14 juli Piet Geelen lector/assistent

15 juli Kurt Hollender

Quinn Klijzen

17 juli Karen Heijster werkgroep Tempeliertjes

Laura Moreno Tempeliertjes

21 jul Anneriet van Nieuwenhoven Spiritualiteitsgroep/Liturgie overleg

25 juli José Bartels

28 juli Tyra de Muynck Tempeliertjes

31 juil Loes Moonen Praaggroep

01 aug. Riet Driessen

Lars van Heijst

03 aug. Fanny Moonen Praaggroep

Laura Schreurs communicant 2010

Marco Iorio communicant 2010

Esmée Janssen Tempeliertjes

05 aug. Klaartje Roodbeen communicant 2010

10 aug. Mariléne Janssen communicant 2010

14 aug. Lenie Kraus koorlid Jk-koor

19 aug. Brigitte Keydener koorlid Jk-koor

20 aug. Jamahl Smit communicant 2011

23 aug. Trees Geelen-Göbbels

24 aug. Sofia dochter Olga

Dorus van Keulen

25 aug. Ashwin Klijzen

27 aug. Tjeu Kunnen priester, Spiritualiteitsgroep

30  aug. Luciénne Trepels Taizégroep

Hub van den Bosch pastor JK Venlo

31 aug. Harry Notenboom

31 aug. Eva van Wylick communicant 2011
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vakantiegedachten

Ontmoetingen onderweg
Mensen onderweg!

En ik kom jou tegen 

en jou 

en jou.

Maar tegenkomen 

is nog geen ontmoeten!.

Ontmoeten is: 

ik heb tijd voor je 

ik vind het fijn dat ik je zie

ik wil graag met je spelen.

Ontmoeten is: 

ik heb een verrassing voor je 

ik heb wat lekkers voor je bewaard 

ik bid wel eens voor je 

ik denk wel eens aan je.

Mensen onderweg ….. 

en het is fijn  

jou te ontmoeten 

en jou 

en jou!

Vakantie
De mens maakt reizen om zich te verbazen

over de hoogte van de bergen

over de geweldige golven van de zee

over de lange loop van de rivieren

over de uitgestrektheid van de oceanen

over de eeuwige kringloop van de sterren:

aan zichzelf gaat hij zonder verbazing voorbij.

(Augustinus)
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De dagelijkse sleur beleven
die van rennen en duwen

elke week weer opnieuw

ons vast programma afgewerkt.

Elke stap die we zetten

genoteerd in onze overvolle agenda

zo gepland

dat geen minuut verloren gaat.

En dan open je je ogen

je ziet niks

temidden van de leegte

adem je de vrijheid in

Bladeren blijven we

in de donkerblauwe agenda

op zoek naar geschreven woorden

maar we vinden ze niet

Het is vakantie.

GA EROP UIT!

Pak al je zorgen in je plunjezak en fluit. 

Iedere mens heeft recht op vakantie.

Vooral in deze tijd nu het tempo van het moderne leven zoveel

zenuwen kapot maakt.

Heb je vermoeide en kapotte zenuwen 

dan word je lastig, vervelend, ongenietbaar.

Genees dus jezelf! Ga erop uit!

Leg de riem er eens af. Leg je zorgen even op zolder.

Als je altijd als een diesel in hetzelfde ritme blijft doordraaien, 

raak je al spoedig doorgedraaid.

Ga erop uit!
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de tempeliertjes

Tempeliertjes op de Ouverture 2012.

De Ouverture is een lokaal initiatief luidt de start in

van het nieuwe culturele seizoen en daar mag de

Jongerenkerk niet ontbreken.

Ouverture; "c'est le ton qui fait la musique" en

toon die wij willen zetten is een plezierige noot,

een van vermaak en er mogen zijn, een die uit-

nodigt tot luisteren en meedoen.

In de jongerenkerk zelf hebben een veelvoud aan koren hun talent ten gehore

gebracht en net als eerdere jaren heeft dit een groot publiek getrokken

Vanuit de jongerenkerk hebben we de tempeliers/onze jeugdgroep gevraagd

deze dag "wat extra kleur te verlenen" en dat hebben ze met verve gedaan.

De binnenstad werd opgevrolijkt door onze theatergroep die als thema voor het

komende jaar "de reis"gekozen heeft. “De reis” is een initiatief voor 6 tot 14-

jarigen waarin ze hun eigen interesse benoemen en deze vertalen in kleding,

muziek en theater. Dit is niet alleen erg goed voor het zelfvertrouwen en de

creatieve uiting maar past ook in de gedachte van de Jongerenkerk. Een glimlach

delen is de rode draad door alle activiteiten en dat is op de Ouverture wederom

gelukt. Waar we eerder koekjes bakten en deze uitdeelden bij de lokale bejaar-

dentehuizen en musicals opvoerden kiezen we er dit jaar voor om meer "te zien"

te zijn.

Het straattheater bij de Ouverture was daarin het startpunt. Het was een lust

voor het oog en mening inwoner van Venlo heeft dit bonte gezelschap met een

glimlach gadegeslagen. We hebben veel compliment gekregen en gehoord hoe

zeer mensen van alle luister genoten. De stroopwafels en popcorn, de helium-

ballonnen maar ook de speelgoed verkoop is zeer goed verlopen en geven ons de

mogelijkheid om nog meer leuke initiatieven te ontplooien.

Als eerbetoon aan kapelaan Brueren organiseren wij dit jaar een jongerendag

waarbij we gelukstotems zullen bouwen en bomen zullen gaan omkleden met
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breisels om zichtbaar plezier

achter te laten. Op de website

kunt u hierover alles teruglezen va

juli. Mochten er onder jullie

mensen zijn die ook wol, eigen

breisels, haakwerk of punnikwerk

willen inbrengen heel graag hoe

meer bomen we kunnen

opfleuren hoe fijner. Vanaf

volgende week

staat er een box klaar in de

Jongerenkerk. We zoeken ook nog

enkele vrijwilligers voor de

jongerendag waarbij de totems

gemaakt worden en de

"maaksels" verbonden

aanmeldingen graag via de

website.

De theatergroep start na de

zomervakantie latere informatie

volgt op korte termijn. Mocht u nadere informatie wensen kunt u die opvragen

via

 h.pijnenburg4@kpnplanet.nl

 info@jongerenkerkvenlo.nl 

of toettouttheater@hotmail.com. 

Ook op de website zult u deze informatie net voor aanvang van het nieuwe

schooljaar aantreffen.

Op deze plek wil ik dan ook graag onze vrijwilligers bedanken; wij zijn blij met

jullie!

Rest ons jullie allen te bedanken voor uw aanwezigheid, het applaus, jullie zicht-

bare plezier, de donaties en de ondersteuning die wij van jullie krijgen in het

realiseren van onze doelen. 

De reis gaat voort en wij nodigen u uit met enige regelmaat deel te nemen of aan

te sluiten.

De Tempeliertjes
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terugblik 1e communie 2012

Op zondag 10 juni was de viering van de 1e communie van 13 jongelui in de Jon-

gerenkerk Venlo.

In en druk bezochte viering deden Dawn, Olivia, Madelon, Bas, Robin, Niels, Ange-

lo, Femke, Sanne, Pia, Emily, Anouk en Juliëtte hun eerste communie.

Enkele reacties die wij per mail mochten ontvangen:

Het was een geweldig leuke viering! We hebben ervan genoten! 

Mvg Monique moeder van Femke

Bij deze wil ik jullie heel erg bedanken voor de geweldige viering en de moeite die

jullie in de voorbereidingen gestoken hebben.

Dit was ons derde communiefeest, en de manier waarop jullie de kinderen voor-

bereiden is zoveel leuker en aansprekender als de traditionele manier zoals bij

onze twee andere kinderen.

Het samen lunchen, het werkboek, de manier waarop jullie met de kinderen om-

gingen is ons heel goed bevallen, Madelon zelf vond het super leuk, maar ook

voor ons ouders was de balans tussen begeleiding en zelf kiezen naar mijn me-

ning precies goed.

Ik heb veel respect voor de manier waarop een hoop vrije tijd van jullie in dit

gebeuren wordt gestoken. De vergaderingen waren prettig en de samenvattingen

door Hub op de mail heel handig en overzichtelijk.

Ik was aangenaam verrast toen we via de school een uitnodiging van de Jonge-

renkerk kregen. Jammer dat we bij onze andere 2 kinderen dit niet wisten. We

moest ons toen zelf bij een andere school aansluiten en dat is toch anders dan

ergens voor uitgenodigd worden.

Samenvattend hebben jullie Madelon een onvergetelijke dag bezorgd, heel erg

bedankt en- als het doorgaat- tot de 9e september Met vriendelijke groet,

Astrid en Rob Versleijen.(ouders Madelon)

Hallo allemaal, 

Wij hebben genoten van een supermooie en zonnige Communiedag!!! 

Misschien zien we jullie nog een keertje op de 9e. 

T.a.v. de Jongerenkerk: jullie nogmaals heel erg bedankt voor alles, 

het was perfect!!! 

Groetjes van Claudia en Emily Gerards
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Dank aan allen die op een of andere manier meegewerkt hebben aan dit feest

voor de kinderen die de 1e communie hebben gedaan. Bovengenoemde compli-

menten zijn ook aan JULLIE gericht.

Hub
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eerste communieviering 2012
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UITVAARTCENTRUM
VENLO - BLERICK

zekerheid voor een waardig afscheid

    

Een stijlvolle en zorgvuldige begeleiding.
    Stemmige opbaar- en ontvangstruimten.

    Werkzaam voor alle verzekeringen.

 Ubroekweg 15  Blerick    

tel. 077 - 3874141 (dag en nacht)

Ramadan 2012
en afsluitende iftar-maaltijd

De ramadan 2012 begint op 20 ju;li en eindigt op 19 augustus.

Wellicht zal in dat weekend op zondag 19 augustus ook weer een Iftarmaaltijd

gehouden worden.

We willen dit van uit de Brede Ontmoetingsgroep Joden-Christenen-Moslims

waarbij namens onze Jongerenkerkgemeenschap Peter Verhoeckx, Piet Linders en

ondergetekende betrokken zijn, samen organiseren.

Te zijner tijd horen jullie daar ongetwijfeld meer van.

Hub 
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MIVA

In het weekend van 25 en 26 augustus is weer de jaarlijkse MIVA-actie.

Ook in het dekenaat Venlo-Tegelen en in de parochies van Venlo-Stad zal er aan-

dacht voor gevraagd worden.

De Missie Verkeersmiddelen Aktie, MIVA, werd  in 1935 opgericht. Zij heeft tot

doel het bieden van financiële steun aan missionarissen bij de aanschaf en het

onderhoud van vervoersmiddelen in ontwikkelingslanden waar zij actief zijn. Te-

genwoordig wordt dit breed opgevat en helpt men de missionarissen ook aan

communicatiemiddelen om zo ook de meest afgelegen gebieden te bereiken.

Al deze middelen worden ingezet op medisch, sociaal en pastoraal gebied bij

kleinschalige projecten, scholings- en vormingsactiviteiten en soms bij acute nood-

situaties.

Miva ondersteunt ook activiteiten van One men.

Jaarlijks besteedt de MIVA 2,4 miljoen euro aan honderden pioniers in ruim 40

landen. De financiële middelen komen deels uit subsidie van de overheid, maar

voornamelijk uit giften van particulieren en kerken. Vandaar dat wij de MI-

VA-collecte van harte bij u aanbevelen.

MIVA collecte 2012: 'Zorg voor zieken in Zimbabwe'

Op 25 en 26 augustus 2012 staat de collecte in het teken van de zorg voor zieken

in Zimbabwe. MIVA heeft onlangs 5 ambulances gedoneerd aan missieziekenhui-

zen in Zimbabwe. Maar er zijn nog 5 ambulances nodig! Helpt u mee om deze

collecte tot een succes te maken? 

In de afgelopen 20 jaar is de gezondheidszorg in Zimbabwe in verval geraakt, ver-

telt dokter Elizabeth Tarira. "In deze regio hebben 10 van de 20 ziekenhuizen een

ambulance. Door het gebrek aan transport overlijden er patiënten. Vaak ontstaat

er een noodsituatie als er bij de bevalling een complicatie optreedt. Zonder ambu-

lance overlijdt de moeder, of het kind, of allebei." 

Ambulance defect langs de kant van de weg

"We zijn uitzonderlijk blij met de 5 ambulances die we vorig jaar van MIVA kre-

gen," vertelt dokter Tarira. Het Mount Melleray Mission Hospital is één van de

ziekenhuizen die van MIVA een ambulance ontving. Na een 40 kilometer onver-

harde, stoffige, rotsachtige weg, kom je aan bij Mount Melleray. De naam zegt het

al: bovenop een berg staat het Mission Hospital, vergezeld van een kostschool en

een kindertehuis. "De situatie is hier schrijnend," vertelt dokter Elizabeth Tarira.

"Er zijn nauwelijks nog artsen in dit land. Ook dit hospitaal wordt gerund door een
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verpleegster. We hebben onvoldoende medicijnen, bedden, hulpmiddelen en

opgeleid personeel. De oude ambulance staat defect langs de kant van de weg.

Zonder hulp van buitenaf redden we het hier niet!"

In het hospitaal is een lange gang met oude bedden, de klamboes hangen aan het

plafond. Er is vaak geen stroom of stromend water. Het hospitaal draait op gedre-

ven zusters en broeders (vaak zonder opleiding), die van 's ochtends vroeg tot 's

avonds laat helpen om het ziekenhuis draaiend te houden. 

In drie maanden tijd al vele mensen geholpen

Drie maanden geleden konden ze dankzij MIVA de nieuwe ambulance in gebruik

nemen. Dokter Tarira: "Daardoor hebben we 38 moeders en zwangere vrouwen in

een noodsituatie kunnen helpen. De ambulance wordt verder ingezet voor

vaccinatieprogramma's en thuiszorg voor ernstig zieke patiënten. We hebben 924

kinderen bereikt met het vaccinatieprogramma en 128 patiënten met ernstige

ziekten, zoals HIV. En dat in een periode van drie maanden tijd. Deze ambulance is

een geschenk uit de hemel!"

Er zijn nog 5 ambulances nodig voor de missieziekenhuizen. Zorg ook voor de

zieken in Zimbabwe: help mee met uw gift!

U kunt een gift overmaken op giro 2950 t.n.v. MIVA, Breda

of

tijdens de collecte op 25 en 26 augustus 2012.

Missionaire groepen en pastores van het dekenaat Venlo-Tegelen en parochie

Venlo-Stad.
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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

activiteiten Homeplus

De activiteiten voor zover bekend:

dinsdagavond 3 juli 2012, 18:00 t/m 21:00  uur

Thema: Andere culturen. We brengen een bezoek aan een Thaise massage

salon met Thaise keuken. En we krijgen uitleg over de Thaise cultuur

en het geloof. Aanmelden kan nog tot en met 29 juni 2012

woensdagavond 4 juli 2012, 18:00 t/m 21:30  uur

Thema:  Kookavond. Aan het menu wordt nog gewerkt. 

vrijdagmiddag 6, 13, 20 en 27juli 2012, 14:00/18:30 uur

Thema: open inloop.

vrijdagmiddag 3, 10, 17 en 24 augustus 2012, 14:00/18:30 uur

Thema: open inloop.
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aanhaling-steken

Als 'bruin zijn' de waardemeter is voor een goede vakantie, hebben alle drollen

het goed gehad.

H. de Becker

We zouden eigenlijk altijd vakantie moeten hebben. We zijn ervoor geschapen.

Maar waar moet je dan nog naar verlangen?

Simon Carmiggelt

Er is nog nooit een bedrijf bankroet gegaan omdat de directeur zes maanden met

vakantie was.

E. P. van Lanschot

Tegenwoordig gaan mensen op vakantie waar je vroeger alleen kwam als dienst-

plichtige of als schipbreukeling.

Doug Larson

Voor vakantie zijn twee recepten die succes verzekeren; ze moet helemaal anders

zijn dan anders, of precies als altijd.

Heinz Rühmann

Als het hele jaar vakantie was, zou sporten net zo vervelend worden als werken. 

William Shakespeare

De meeste van ons denken beter na over wat we met 2 weken vakantie gaan

doen, dan over wat we met de rest van ons leven gaan doen.

P. Sookdhew

Caravans zelf willen helemaal niet op vakantie! Vandaar dat die auto's zo hard

moeten trekken.

Van Kooten & De Bie

Je kan de liefde niet op vakantie sturen.

Dom Helder Camara
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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 an-

dere 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 verschijnt op

26 augustus. 

Kopij voor dat nummer kan tot en met

17 augustus aangeleverd worden

(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 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


