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agenda feb. - maart 2014

m a a r t   2 0 1 4

02 10.00 u. JK-viering - Vastelaovend

2-4 Vastelaovend

05 19.00 u, Aswoensdag - gebedsdienst

08 Internationale Vrouwendag

09 10.00 u. JK zondagsviering - 1e zondag 40-dagentijd

10 10.00 u. overleg Pastoraal Team

10 20.00 u. Lezing over Nicaragua in kader van Vastenaktie 2014

12 13.30 u. bijeenkomst communicanten (tot 15.30 u.)
13 10.00 u. Armoedeconferentie Vrouwenbeweging Limburg

13 20.00 u. vergadering bestuur JK

14 Piet Giesen 50 jaar priester

16 10.00 u. JK zondagsviering - 2e zondag 40-dagentijd

19 feestdag van St. Jozef

20 20.00 u. bijeenkomst ouders communicanten

23 10.00 u. JK zondagsviering  - 3e zondag 40-dagentijd

30 10.00 u. JK zondagsviering  - 4e zondag 40-dagentijd

a p r i l   2 0 1 4

03 20.00 u. AB Bestuur JK

05 13.00 u. Heilige Huisjestocht - Vastenaktie (tot 17.00 u,)
06 10.00 u. JK zondagsviering - 5e zondag 40-dagen

waaronder doop Britt van den Essen

06 10.45 u. Nicaragua-ontmoeting Reuver (tot 13.00 u.)
07 10.00 u. Overleg Pastoraal Team

09 19.00 u. Schuldhulpmaatje Venlo

09 18.15 u. Taizé-gebedsdienst

13 10.00 u. JK zondagsviering - Palmzondag

jaardienst Pierre Timmermans

13 11.30 u. Palmhöltjesoptocht

14 20.00 u. Lezing in Wereldpaviljoen Steyl

16 13.00 u. communicanten bakken brood in De Locht

17 17.00 u. Witte Donderdagmaaltijd communicanten + ouders

17 20.00 u, Witte Donderdagviering

18 15.00 u. Kruiswegmeditatie

18 20.00 u. viering van Goede Vrijdag

19 20.00 u. Paaswake



-2-

(vervolg agenda)

20 10.00 u. viering van Pasen

20 12.00 u. doopvan Diego en Leonardo van Poorten

21 10.00 u. 2e Paasdag - viering b.g.v. hhet 50-jarig priesterfeest van Piet

Giesen

27 10.00 u. JK zondagsviering - 2e zondag van Pasen

vieringen maart - april 2014

Zondag 2 maart 2014, 10.00 uur

CARNAVAL MET JOCUS TOEKÔMS
Viering van Breken en Delen

Voorg.: Truuj en Peet

Assist.: Jocus Toekôms Trio

Muziek: Joekskapel Zoeë is ’t Laeve

Woensdag 5 maart 2014, 19.00 uur

Aswoensdag - Gebedsdienst
Voorg.; Hub van den Bosch en Suzy

Wijers

Muziek: nog niet bekend

Zondag 9 maart 2014, 10.00 uur

1e zondag Veertigdagentijd
Eucharistieviering

Voorg.: Piet Giesen

Assistent: Henk Pijnenburg

Lector: Marije Vola

Muziek: Jk-koor

Woensdag 12 maart 2014, 19.15 uur

Taizégebed

Voorg.; Taizégroep

Muziek: Taizéliederen

Aansluitend koffie/thee in Voorportaal.

Zondag 16 maart 2014, 10.00 uur

2e zondag Veertigdagentijd
Spiritualiteitsviering

thema: Denk globaal, handel lokaal

Voorg.: Spiritualiteitsgroep

Muziek: Louise van den Brand

Zondag 23 maart 2014, 10.00 uur

3e zondag Veertigdagentijd
Viering in Taizéstijl

Voorg.: Werkgroep Taizé+ Hub

Muziek: Taizéliederen.

Zondag 30 maart 2014, 10.00 uur

4e zondag Veertigdagentijd
Viering van breken en delen

Voorg.: Truus van der Heijden

Assistent: Gonnie Geurts

Lector: Henneke Roox

Muziek: Familie Bakokimi

Zondag 6 april 201, 10.00 uur

5e zondag Veertigdagentijd
Eucharistieviering 

met doop Britt van den Essen
Voorg.: Piet Giesen

Assistent: fam. van Britt

Lector: fam. van Britt

Muziek: Triple Quartet
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Woensdag  9 april 2014, 19.15 uur

Taizégebed
Voorg.: Taizégroep

Muziek: Taizéliederen

Aansluitend koffie+ thee

Zondag 13 april 2014, 10.00 uur

Palmzondag
JAARDIENST PIERRE TIMMERMANS

Viering van breken en delen
Voorg.: Truus van der Heijden en

Hub van den Bosch

Assist.: communicanten 2014

Muziek: Jk-koor

Donderdag 17 april 2014, 20.00 uur

Witte Donderdag - Eucharistieviering
Voorg.: Pastoraal Team

Assistent: Dries Verhoeckx

Lector: Max Görtjes

Muziek: Jk-koor

Vrijdag 18 april 2014, 15.00 uur

Goede Vrijdag - Kruiswegmeditatie
Voorg.: Piet Linders en Hub van den

Bosch

Muziek: cd

Vrijdag 18 april 2014, 20.00 uur

Goede Vrijdag - Gebedsdienst 
Voorg.: Hub van den Bosch

Assistent: Marije Vola

Lector: Marjo Bongers

Muziek: Vivian de Wilde

Zaterdag 19 april 2014, 20.00 uur

Paaszaterdag - Paaswake
Eucharistieviering

Voorg.: Piet Giesen en Hub van den

Bosch

Assistent: Leo Verbeek

Lector: Hermenke Bexkens

Muziek: Louise van den Brand

Zondag 20 april 2014, 10.00 uur

Paaszondag - Eucharistieviering
Voorg.: Piet Giesen en Truus v.d.

Heijden

Assistent: Peter Verhoeckx

Lector: Marije Vola

Muziek: Jk-koor

Zondag 21 april 2014, 10.00 uur

Tweede paasdag - Eucharistieviering 
50 jarig priesterjubileum Piet Giesen

Voorg.: Pastoraal Team 

Assistent: Dries Verhoeckx

Lector: Henk Pijnenburg

Muziek: De Meulezengers en Jk-koor

Zondag 27 april 2014, 10.00 uur 

Beloken Pasen
Viering van breken en delen

Voorg.: Truus van der Heijden

Assistent: Gonnie Geurts

Lector: Henneke Roox

Muziek: Dena Bisschop (dwarsfluit)
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 carnaval en aswoensdag

Op zondag 2 maart is het weer zover. Dan gaat in het Limburgse land maar ook

buiten onze provinciegrenzen het carnaval van start. Op een andere plaats vindt

u een beschrijving over het ontstaan van de carnaval.

Ook in de JK zullen we de start van drie dagen plezeer en lol beginnen met een

viering om 10.00 uur, traditiegetrouw met het Jocus Toekômsgezelschap.

Het Dreejspan 2014 bestaat uit: 

Loes I (Janssen), oétgeroope tot prinses van Jocus Toekôms,

en eur adjudante Remy (Janssen) en Yoëlle (Kempen).

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!
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Voor alle carnavalsvierders een moment van bezinning alvorens los te gaan.

En dan na drie dagen de gewone dagelijkse zaken even achter ons gelaten te

hebben, gaan we weer terug naar het alledaagse maar dan hopelijk in een wat

afgeslankte vorm, want het is dan VASTENTIJD. Tijd van bezinning op ons dage-

lijkse leven, op ons doen en laten en vooral in relatie met de medemens en met

name de medemens aan de andere kant van de wereld.

We beginnen die tijd met een viering op ASWOENSDAG, woensdag 5 maart 2014.

We komen dan weer samen, nemen afscheid van het carnaval en maken ons op

voor 40 dagen voorbereiding op het PAASFEEST, het feest van nieuw leven. 

Mag ik iedereen eine schoeëne Vastelaovond toewinse en eine gooie Vastentiéd

op waeg nao ‘t Paosfees.

Hub van den Bosch

 vastelaovend - aswoensdag
een stukje geschiedenis

Op Vastenavond ging de jeugd vroeger langs de deuren met de rommelpot of

foekepot (een aarden pot overspannen met gedroogde varkensblaas en een

stukje riet erin gestoken). Met liedjes vroegen ze om eten. De woensdag na

Vastenavond (Aswoensdag) begint voor rooms-katholieken de vastenperiode. Tot

Pasen mogen zij geen vlees eten en moeten ze sober leven en eten (alleen niet

op zondag). De achterliggende gedachte is dat men zich bezint, zuivert en boete

doet, voordat men zich wijdt aan de herdenking van het lijden van Jezus met

Pasen. Kinderen verzamelen het snoep dat ze in deze periode krijgen in een

'vastentrommeltje'. Deze traditie is in 602 ingevoerd door paus Gregorius de

Grote. 

Aswoensdag

De traditionele maaltijd op Aswoensdag is witte bonen met een

haring. Op Aswoensdag halen rooms-katholieken een 'askruisje'. Dit

houdt in dat de pastoor met as een kruisje op je voorhoofd tekent, als teken dat

je zonden zijn vergeven en als herinnering aan de betrekkelijkheid van het leven

('uit as ben je ontstaan, tot as zul je wederkeren'). 



-6-

Carnaval begint drie dagen voor Aswoensdag, maar soms zelfs nog eerder. Aan

het begin van de 20ste eeuw begon carnaval zelfs al op Koppermaandag (de

maandag na Driekoningen/6 januari). Al op de elfde van de elfde om elf minuten

over elf (11 november) geven carnavalsverenigingen het startschot voor de

voorbereidingen van het carnaval. De burgemeester draagt de sleutel van de stad

symbolisch over aan de Raad van Elf. Prins Carnaval wordt door een commissie

van 'wijze mannen' voor een jaar gekozen tot boegbeeld van de vereniging. Bij

activiteiten wordt hij vergezeld door een dame (page of prinses). De stad is

tijdens carnaval terrein van de carnavalsvierders en neemt daarom symbolisch

een andere naam aan (Den Bosch heet bijvoorbeeld Oeteldonk).

Oorsprong

Waar de traditie van verkleden en feesten vandaan komt, is niet

helemaal duidelijk. Vroeger zaten de kerken er dan ook danig mee in hun maag.

Het enige dat ze wisten was dat het een hardnekkig heidens gebruik was. Eén

aannemelijke theorie is dat het feest van de Grieken afkomstig is. Zij vierden eind

februari een driedaags feest ter ere van Dionysus of Bacchus. Afbeeldingen van

deze god van de wijn werden op een scheepskar (carrus navalis) door Hellas

gereden. 

Omdat de heidense gebruiken niet uit te bannen waren, besloten de kerken er op

positieve wijze gebruik van te maken. Zij verbonden het feest aan de Vasten-

avond. De naam carnaval zou in dit verband afkomstig zijn van het Latijnse carne

vale ('vaarwel vlees'). Een andere aannemelijke verklaring is dat het een afleiding

is van 'carrus navalis'.

Alle remmen los

In de achttiende eeuw, na de Franse revolutie is het feest onder

druk van de protestant-christelijken bijna helemaal verdwenen. In

de negentiende eeuw ontstonden de carnavalsverenigingen en na WO II bloeit

het carnaval weer helemaal op. Voor weinigen heeft het nog de katholieke

betekenis (viering van de vastenavond), maar is het nog slechts de ultieme

gelegenheid om ongestraft uit het dagelijkse keurslijf te springen. 

Carnaval wordt in Nederland met name 'onder de rivieren' gevierd (d.w.z. bene-

den de Waal en Maas). Maar ook Belgen en Duitsers zijn fanatieke carnavals-

vierders en in Zuid-Amerika en op de Caribische eilanden wordt carnaval meer

dan uitbundig gevierd. 
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Carnavalsgedicht: Carnaval

er is geen aangenamer val

dan een carnaval

je valt namelijk naar boven

het is een val in de blijheid

het duffe snoer

dat je bindt

aan het monotone

springt kapot

je vat een pint

je vat er twee, drie, vier

je vat een vat

en de sleur heeft geen vat meer op je

het spettert muziek

in de smalle straten

het regent zoenen

in het warme café

je danst, je doet, je dartelt als een kind

je bent zigeuner of prins

potkachel of schemerlamp

en je bent... jezelf

je ontdekt de zin van de onzin

en als je niet oppast

heb je zodra de vasten begint

vaste verkering

ik heb na dit carnaval

zo'n bierlucht in mijn jekker

die snuif ik telkens op

en denk: wat was dát lekker!

(Toon Hermans)
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gedachten rond de vastentijd

Solidariteit begint… 

Solidariteit begint

Waar men zich laat raken

door de mens

achter de dor opgesomde feiten.

Solidariteit begint

waar het eigen leven

in vraag mag gesteld worden

in het licht van

die heel andere wereld van de armen.

Solidariteit begint

waar men opstaat

uit de spinsels van

excuses en verantwoordingen,

om gewoon te doen

wat hier en nu al kan.

Solidariteit begint

waar de kracht

als een vonk overslaat

van de ene mens op de andere.

Dan staat niemand meer alleen!

Heer, maak ons tot mensen…

Heer, maak ons tot mensen

Naar het beeld van Uw zoon:

Met ogen die niet alleen kijken

Maar ook kunnen aanzien,

Met oren die niet alleen horen

Maar ook kunnen luisteren,

Met een mond die niet alleen praat

Maar ook kan aanspreken,

Met een verstand dat niet alleen be-

grijpt

Maar ook kan verstaan,

Met een hart dat niet alleen klopt

Maar ook bewogen kan zijn,

Met handen die niet alleen grijpen

Maar zich ook kunnen openen,

Met voeten die niet alleen draven

Maar ook tegemoet kunnen komen,

Want zo zijn we gezegend

En elkaar tot zegen. Amen.

Telkens weer

De moed opbrengen

Om telkens weer opnieuw

De draad op te pakken.

De durf hebben

Om iets nieuws te beginnen,

Onbetreden paden te gaan.

Vertrouwen dat wat je doet

Goed is en dat 't hoe dan ook

Ergens ooit gedijen zal.
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Soms is een mensenleven…

Soms is een mensenleven

zo gekwetst

dat brood niet meer verzadigt

dn water niet meer laaft,

dat vuur niet meer verwarmt

dn een huis niet meer herbergt.

Wonden worden soms

alleen geheeld

als iemand het opbrengt

om voor een ander

brood en water

vuur en huis 

te zijn.

Er is veel vraag

naar zo een mens

die voor een ander

nabij is als God.

Alleen vraag ik mij af

wat ik ben:

die vraag

of het antwoord?

verjaardagen in maart

03 mrt Marlein Vaessen Koorlid JK
06 mrt Marie-José Pas

09 mrt Jan Schellekens Vrienden JK en penningmeester
10 mrt Therezi Ezendam Koorlid JK
18 mrt Maaike Wennekers N.a.v. kalender kinderen 
19 mrt Lilo Stark Collecte/communie
22 mrt Jeroen Keydener

24 mrt Henk Hermans

26 mrt Jos Peeters JK Big Band (trompet)
26 mrt Leonie Nijholt

27 mrt Jens Timmermans

29 mrt Piet Linssen JK Big Band (trompet)
30 mrt Heinz Dreuning JK Big Band (trombone)
30 mrt Jasmin Schröder 1e communicant Helden
31 mrt Juliane  Schmitz Koorlid JK

van harte proficiat
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vastentijd in de JK Venlo

De komende drie jaar gaan we ons i.s.m. het dekenaat Venlo inzetten voor

Nicaragua. In de vieringen zullen we daar elke week aandacht aan besteden. 

Het project gaat over kinderen en heeft als grote titel:

De kinderen in Nicaragua kunnen onze steun goed gebruiken. In de folder leest u

daar meer over, of kijk op onze website. Daar vindt u ook een overzicht van het

programma in de komende Vastentijd met lezingen, een Nicaragua-Ontmoeting

en een Heilige Huisjes Tocht.

We zullen in de Jongerenkerk graag uw milde gaven ontvangen middels een doos

waar we elke week de aandacht op vestigen en het houden van drie kerkdeur-

collectes op de 2e, 4e en 6 e zondag van de vastentijd.

Laten we SAMEN BOUWEN aan een kleurrijke toekomst voor de kinderen in El

Enpalme in Nicaragua. 

Hub van den Bosch
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Vastenaktie 2014
Stop kinderarbeid  San Pedro de Lóvago, Nicaragua 

In de komende drie jaar zal het dekenaat Venlo zich tijdens de vastentijd gaan

inzetten voor Nicaragua. Het centrale thema is: alle kinderen naar school.

In het buurtschap El Enpalme ligt de vuilnis-

belt van de Gemeente San Pedro. Veel kinde-

ren van El Enpalme zijn de gehele dag plastic

en andere spullen aan het verzamelen. 

De Vastenaktiecampagne wil dat in San Pe-

dro alle kinderen naar school kunnen. Dat

moet gebeuren door een bewustwordings-

campagne gericht op de kinderen, hun ou-

ders en andere partijen in de gemeenschap.

Benodige financiën hiervoor  in 2014

Euro  16.000,00

IBAN: L21 INGB 000 300 0046

Missiesecretariaat Roermond

 o.v.v. project Nicaragua dekenaat Venlo
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PROGRAMMA VASTENTIJD 2014 DEKENAAT VENLO-TEGELEN

Maandag 17 februari 2014: 

Film over Nicaragua van Marijn Poels.

Locatie: Michaëlkerk in 't Ven

Aanvang 20.00 uur

Maandag 10 maart 2014

Lezing: over ons project

Locatie:  Jongerenkerk Venlo

Aanvang: 20.00 uur

Zaterdag 5 april 2014

Heilige Huisjestocht 13.00 -17.00 uur

Bijeenkomst en vertrek: 

bij 'De Bekkerie' in de Boekend

Heymansstraat 128a Boekend

Zondag 6 april 2014

Nicaragua-ontmoeting

Locatie: Reuver

Viering kerk Reuver: 10.45 uur

Aansluitend ontmoeting in de kerk en/of parochiezaal met tentoon-

stelling, 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. Wereld-

paviljoen

Aanvang: 20.00 uur

 Voor meer informatie zie:

www.jkvenlo.nl

www.stichtinggroenewold.nl

www.dekenaat-venlo-tegelen.nl
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Santiago de Compostela

Hebt U dat ook? Dat u nu, na zoveel jaren toch eens naar Santiago de Compostel-

la zou willen lopen?

Op weg te gaan met flinke bepakking voor een afstand van tenminste zo'n 600

Kilometer? Ik betrap me erop dat ik, naarmate er steeds meer informatie over

deze bedevaartsweg komt, het als een gemis voel er nooit aan begonnen te zijn.

Goed, in de tijd dat ik het misschien wel had gekund, was dit nog niet erg bekend.

Ik had er het geld niet voor en om er nu op mijn leeftijd nog aan te beginnen?

Nee, dat gaat echt niet meer.

Vroeger werd de Camino vaker opgelegd als boetedoening na de biecht, wanneer

iemand flink naast het potje had gepiest. Het lopen van de Camino was dan ook

geen grote aanbeveling op iemands CV.  Er waren veel routes door geheel Euro-

pa, die steeds verder samenvielen, om na de Frans/Spaanse grens als één grote

voetweg door te gaan. Onderweg waren er bij alle routes kerken aangewezen,

waar je een stempel kon halen als bewijs, dat je de tocht had volbracht. Deze

stempels zijn nog steeds in trek bij de lopers. Tegenwoordig is de religieuze bete-

kenis in de oude vorm verdwenen en de meeste mensen lopen de Camino om

"zichzelf te vinden" zoals het vaak wordt uitgedrukt, een soort lopende meditatie.

Het valt me op, dat er een grote overeenkomst is tussen deze tocht en Taizé.

Ook daar komen veel voornamelijk jongeren, die zichzelf zoeken. Soms zelfs jong-

eren, die een volle week zwijgend doorbrengen, juist als strenge kloosterlingen.

Anderen, die door gesprekken een verdieping in zichzelf zoeken en weer ande-

ren, die via contact met buitenlanders hun blikveld willen verruimen. Spiritueel

lijken ze identiek, alleen de leeftijd is voor de Camino  wat gevarieerder.

Ook een overeenkomst tussen deze twee is de hulpvaardigheid.  Iedereen staat

klaar voor de ander. In Taizé gaat het zo ver, dat jongeren die langer blijven, na

twee weken worden ingezet in allerlei baantjes, vanaf receptie tot de keuken.

Een soort verplichte naastenliefde.

Wat het meest opvalt is de massaliteit. Het zijn er letterlijk vele duizenden, die

ieder jaar weer gehoor geven aan een van deze  uitdagingen. Het lijkt er zelfs op

dat de weg naar Santiago nog ieder jaar drukker wordt.

Zolang deze twee vormen van reflectie bestaan, zijn er volgens mij nog best een

aantal mensen, die meer zoeken, dan alleen het materiële en dat stemt hoopvol,

vindt u ook niet ?

Paul
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1e Graaf van Loonstraat 3, 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.

ontbijten

Er is weer een nieuwe datum gepland voor het gezamenlijk

ontbijten: 

zaterdag 15 maart 2014 om 10.00 uur bij Ruitercafé Leurs

Iedereen is welkom, echtparen of alleenstaanden. Uiteraard

ook mensen van buiten de Jongerenkerk zijn van harte welkom.

Indien jullie belangstelling hebben, graag aanmelden bij Marjo Bongers:

mgj.bongers@scarlet.nl of telefoon 06-41880818.

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

yoghurt en koffie/thee. Het ontbijt kost  4,50. Dat is 1 euro meer dan voorheen,

maar er mag nu wel onbeperkt gebruik worden gemaakt van koffie en/of thee.

 

Ik zie jullie graag tegemoet! Hartelijke groet,

Marjo Bongers
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met ‘t aug op vastelaovend
 

Alles veur de leefde
De straot euverstaeke, det meug neet beej roeëd.

Me kin neet lang wachte beej erg hoeëge noeëd.

Me luuët ‘t op d’n autowaeg te fietse

en um in de kerk ‘t wiejwater te bietse.

Me zaet ‘s morges genne “gooje nach”

en zet beej ein w.c. genne soldaot op wach.

Me mak gen Rembrandtschilderie kepot.

Waat me toch allemaol neet duit, och God!

Maar wat duit me neet

allemaol veur de leefde -

allemaol veur de leefde en ein bietje gelök.

Jao, wat duit me neet

allemaol veur de leefde.

As-se die gevônde hebs,

dan hald ze auk good vas.

Me löp beej de buure neet euver ‘t graas,

versliet ein kenienke neet veur einen haas.

Met de Kers waere d’r gen paoseier gekleurd

en me krieg “kriebels in de boék” neet thoésgesteurd.

Me riet hoeëgs zelde zwart met de bus

en d’r wuúrt met benzién genne brand geblus.

Me luuët zich neet snaaie kiër op kiër.

Waat me toch allemaol neet duit, och Leeven Hiër.

Maar wat duit me neet

allemaol veur de leefde ...

Bis-se erm of heb-se vuuël geld,

d’r is niks wat zoeëmaar oét d’n hemel velt.

Wil-se iddere daag ein bietje zôn,

Jao, dan môs-se dao auk wat veur wille doon.

 

(nao einen teks van de Bläck Fööss oét Kölle)
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Coca Cola

Eine vertaegewoordiger van Coca Cola 

kump in ‘t Vaticaan en biedt 100.000

dollar aan as ‘t ôzzevader verandert

wuúrt. D’r môt kômme te staon: “Geef

ons heden onze dagelijkse cola.”

Hae haut op einen aos. En auk beej

200.000 en 500.000 dollar is de pause-

likke sikretaris neet te vermörve. Dan

belt hae met ‘t haufkantoeër en duit

ein letste bod: 10 miljoen dollar!

De sikretaris aarzelt, pak d’n hoéstille-

foon en bruuëg aan de paus: “Chef,

wie lang löp det kôntrak met de bek-

kersvereiniging nog?

Baas baove baas

Ein jungske steit op te schöppe: 

“Mienen ome is daeke van de groeëte

kerk. De minse zegge allemaol hoeëg-

iërwaarde taegen um.”

“Och”, zaet ‘t twieëde jungske, “mie-

nen ome is kardinaal. Dao zaet idderein

eminentie taege.”

Zaet ‘t derde jungske: “Mienen ome

wuuëg euver de 200 kilo. As dae de

straot op geit, zegge alle minse: God

allemachtig!”

Doéveplaog

Eine pestoeër klaag beej eine kollega

det hae zônne las haet van doéve in de

kerk. “Ik heb al van alles geperbeerd,

maar ik kriég die bieëste neet e-weg.

Wie hebs dich det opgelos?”

“Hieël simpel”, zaet de kollega.”ik heb

ze allemaol geduip en de kemunie lao-

te doon. Daonao zuus-se ze noeëts

miër truuk.”

Poetje golf

God en Piëtrus speule golf. God mik

gans verkiërd beej den aafslaag en de

bal rolt nao de zandbunker. Dao kump

ein muuske det de golfbal pak, dan

kump d’r ein kat en die pak de moés,

dan kump d’r einen adelaer en dae

snut zich de kat en vluug daomei de

loch in. Dan kump d’r eine bliksem en

d’n adelaer wuúrt getroffe. D’n adelaer

luuët de kat valle, de kat luuët ‘t muus-

ke valle, ‘t muuske luuët ‘t belke valle

... precies in de hole.

Piëtrus: “Wat môt det noow? Zien we

gekômme um te golve of um grapjes

oét te haole?”

Register

Ein vrouw kump beej Piëtrus en wilt

gaer weer vereinig waere met eure

man die ein paar jaor veur eur gestorve

waas. Piëtrus kiek ettelike beuk nao,

maar kan de naam van eure man neet

vinde, neet beej de gewoeëne sterve-

linge, neet beej de zaligverklaorde en

auk neet beej de heilige.

“Wie lang ziet geej getrouwd gewaes?”

vruuëg Piëtrus toen aan die vrouw. 

“Haos 55 jaor”, zag de vrouw.

“Och”, zag Piëtrus toen, “dan weit ik ‘t

al. Dan môt ik beej de martelaere kié-

ke.”

Kwestie van telle

“Ik bin pas 45 en noow al doeëd”, be-

klaag einen advokaot zich Piëtrus.

Piëtrus: “As ik de oore beejeintel die

geej ôg klante in raekening heb ge-

brach, môt geej aevel minstes 92 zien.”



praktische 

informatie

Pastorale coördinatie

Hub van den Bosch

Begijnengang 17, 5911 JL Venlo

 077-3515920  // 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 23 maart 2014.

Kopij voor dat nummer kan tot en met

14 maart aangeleverd worden (via e-

mail of schriftelijk) 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@telfort.nl 

JK website

web site JK: www.jkvenlo.nl

webmaster: Max Görtjes


