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agenda februari - maart 2016

f e b r u a r i   2 0 1 6

01 19.30 u. bijeenkomst ouders communicanten (tot 21.00 u.)

07 10.00 u. JK-zondagviering - Vastelaovend

10 19.00 u. Aswoensdag - gebedsdienst

12 16.00 u. inzegening huwelijk Dries en Lenie

14 10.00 u. JK-zondagviering - 1e zondag 40-dagentijd

21 10.00 u. JK-zondagviering - 2e zondag 40-dagentijd

22 16.30 u. overleg Pastoraal Team (tot 18.00 u.)

24 13.30 u. bijeenkomst communicanten (tot 15.30 u.)

25 20.00 u. vergadering JK-bestuur

28 10.00 u. JK-zondagviering - 3e zondag 40-dagentijd

m a a r t   2 0 1 6

06 10.00 u. JK-zondagviering - 4e zondag 40-dagentijd

12 13.00 u. Heilige Huisjestocht (tot 17.00 u.)

13 10.00 u. JK-zondagviering - 5e zondag 40-dagentijd

13 10.45 u. Nicaragua-ontmoeting Reuver

20 10.00 u. JK-zondagviering - Palmzondagviering

na de viering: Palmhöltjesoptocht

21 19.30 u. bijeenkomst ouders communicanten (tot 21.00 u.)

22 09.00 u. communicanten bakken brood in de Locht (tot 12.00 u.)

24 17.00 u. Witte Donderdagmaaltijd communicanten en hun families

24 20.00 u. Viering van Witte Donderdag

25 20.00 u. Viering van Goede Vrijdag

26 20.00 u. Paaswake

27 10.00 u. Viering van Pasen - 1e paasdag

28 10.00 u. Viering van 2e paasdag
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vieringen februari - maart 2016

Zondag 7 februari 2016, 10.00 uur

Carnavalsviering - breken en delen

Voorg.: Peet en Truu

m.m.v. Carnavalsvereniging Jocus

Toekôms

Muziek: Zoeë is 't laeve

Woensdag  10 februari 2016, 19.00 uur

ASWOENSDAGGEBEDSDIENST

Voorg.: Hub van den Bosch

Assist.: Taizégroep

Muziek: Taizéliederen (Taizégroep en

samenzang)

Zondag 14 februari 2016, 10.00 uur

1e zondag Veertigdagentijd

Viering van breken en delen

Voorg.: Truus van der Heijden

Assist.: Henneke Roox

Lector: Gonnie Geurts

Muziek: JK-koor

Zondag 21 februari 2016, 10.00 uur

2e zondag Veertigdagentijd

Viering in Taizéstijl

Voorg.: Taizégroep

Muziek: Taizéliederen + samenzang

Zondag 28 februari 2016, 10.00 uur

3e zondag Veertigdagentijd

Eucharistieviering

Voorg.: Piet Giesen

Assist.: Henk Pijnenburg

Lector: Max Görtjes

Muziek: Gospelkoor Spirit of Love

Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur

4e zondag Veertigdagentijd

Viering van breken en delen

Voorg.: Piet Linders

Assist.: Hannie, Bert en Erna

Muziek: JK-koor

Woensdag 9 maart 2016, 19.15 uur

Taizégebed

Voorg.: Taizégroep

Muziek: Taizéliederen

Aansluitend koffie/thee

Zondag 13 maart 2016, 10.00 uur

5e  zondag Veertigdagentijd

Eucharistieviering

Voorg.: Piet Giesen

Assist.: Leo Lambrechts

Lector: Marije Vola

Muziek: JK-koor

Zondag 20 maart 2016, 10.00 uur

Palmzondag

Viering van breken en delen

Voorg.: Truus v.d. Heijden en Hub v.d.

Bosch

Assist.: communicanten

Muziek: Ingrid Reinhoud

Aansluitend: Palmhöltjesoptocht

Donderdag 24 maart 2016, 20.00 uur

Witte Donderdag - Eucharistieviering

Voorg.: Pastoraal Team

Assist.: Dries Verhoeckx

Lector: Max Görtjes

Muziek: JK-koor
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Vrijdag 25 maart 2016, 20.00 uur

Goede Vrijdag - Gebedsdienst

Voorg.: Hub van den Bosch

Assist.: Marije Vola

Lector: Henneke Roox

Muziek: fam. Bakokimi

Zaterdag 26 maart 2016, 20.00 uur

Paaszaterdag 

Eucharistieviering Paaswake

Voorg.: Piet Giesen en Hub van den

Bosch

Assist.: Leo Verbeek

Lector: Marjo Bongers

Muziek: Vivian de Wilde

Zondag 27 maart 2016, 10.00 uur

1e Paasdag - Eucharistieviering

Voorg.: Piet Giesen, Piet Linders, Truus

v.d. Heijden

Assist.: Henk Pijnenburg

Lector: Nicole Scheepers

Muziek: JK-koor

Maandag 28 maart 2016, 10.00 uur

2e Paasdag - Breken en delen

Voorg.: Hub van den Bosch

Assist.: Peter Verhoeckx

Lector: Marije Vola

Muziek: Vic Weekers en band

verjaardagen februari

02 Gaugi Maes spiritualiteitsgroep / liturgie-oerleg

02 Marc van Keulen

03 Tiny Cornelissen geluidsgroep

07 Eef Verhoeckx

09 Françoise Offenberg liturgie-overleg

12 Nana Geerlings communicant 2014

13 Piet Linders Pastoraal Team / lturgie-werkgroep / liturgie-

overleg / Praaggroep

14 Marianneke Beurskens

17 Marianne Schonewille

20 Piet Ruys

24 Jan Gadiot Praaggroep

allemaal van harte geluk gewenst
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gedachte vasten 2016

De wereld veranderen  tekst: K3

Kijk maar eens goed hoe de zon 

naar je lacht

Want jij bent enig en speciaal

De uitdaging die je elke dag wacht

Is even met z'n allemaal

Je bent nooit eenzaam en alleen

Als je op zoek gaat

Vind je iets moois in iedereen

En jij voelt je dan zo goed want jij kan

Met je eigen twee handen

De wereld veranderen

Je zingt en je lacht

Je kan elke dag

Met je eigen twee handen

De wereld veranderen

Plots gaat je hart tekeer

En dan weet je het weer

Wat is het leven mooi

Geen berg is te hoog

En geen weg is te lang

Iemand daar boven heeft je graag

Dus spring zonder kijken

Wees maar niet bang

En grijp het leven bij de kraag

Miljarden mensen om je heen

Als je op zoek gaat

Vind je iets moois in iedereen

En jij voelt je dan zo goed want jij kan

Met je eigen twee handen

De wereld veranderen

Je zingt en je lacht

Je kan elke dag

Met je eigen twee handen

De wereld veranderen

Plots gaat je hart tekeer

En dan weet je het weer

Wat is het leven mooi

Zo mooi, zo mooi

Wat is het leven mooi

zo mooi, zo mooi

Wat is het leven mooi

Zo mooi, zo mooi

Wat is het leven mooi

Zo mooi, zo mooi

Wat is het leven mooi

Je bent nooit eenzaam en alleen

Als je op zoek gaat

Vind je iets moois in iedereen

En jij voelt je dan zo goed want jij kan

Met je eigen twee handen

De wereld veranderen

Je zingt en je lacht

Je kan elke dag

Met je eigen twee handen

De wereld veranderen

Wat is het leven mooi
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zondag 7 februari
Carnavalsgezelschap Jocus Toekôms in de Jongerenkerk Venlo

Op zondag 7 februari zal in de carnavalsviering in de Jongerenkerk Venlo die om

10.00 uur begint het carnavalsgezelschap van Jocus Toekôms met in haar midden

het prinselijk trio haar opwachting maken in de Jongerenkerk Venlo.

Ook zal dan weer de huiskapel 'Zoeë is 't Laeve’ aanwezig zijn om met zijn

muzikale klanken deze viering kleur en luister bij te zetten. De voorgangers in deze

dienst van breken en delen zijn Peet(Petra Verhoeckx)  en  Truu (Truus van der

Heijden).

Alle grote en kleine Jocussen en Jocussinnen  willen we voor deze dienst van harte

uitnodigen.

Max I Peuten

Glenn Aarts & Noah Rietra

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
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vastenaktie 2016
                                   Zacauacal in de Comarca San Bartolo staat centraal

In het derde en laatste jaar dat we aan de slag

gaan voor San Pedro onder de noemer:

'Geef de kinderen in Nicaragua een kleurrijke

toekomst' belanden we in de comarca San Bar-

tolo in Zacauacal.

 

Ook hier liggen, evenals in de comarca Pocho-

mil, de grotere veeteeltbedrijven met fruitbo-

men en er spelen dus  dezelfde problemen wat

betreft kinderarbeid.

Bovendien werken zowel in Pochomil als in San Bartolo kinderen van de veeboeren

mee bij het verplaatsen van het vee: in de winter grazen de kudden in de warmere

droge zone, in de zomer verplaatst men de dieren naar de koelere nattere gebie-

den. Op zich verhindert deze bezigheid niet, dat de kinderen een deel van het jaar

naar school kunnen, maar toch raken ze in veel gevallen achter en maken vaak de

school niet af.

De meisjes tenslotte moeten vaak meehelpen bij het melken van de koeien, het

transport van de melk en het thuis bereiden van kaas. Dit alles naast hun verplich-

te dagelijkse huishoudelijke werkjes. 

In het geval van San Bartolo ligt de kwestie van kinderarbeid en het niet naar

school gaan van kinderen,  maar vooral ook de oplossing van dit probleem,  voor-

alsnog wat minder duidelijk en moeilijker. Daar zijn nog weinig of geen invloedrijke

inwoners die sterke interesse hebben getoond om mee te werken aan de realisatie

van het project. Vandaar dat dit jaar meer geïnvesteerd wordt in "netwerken".

In de vastenactie 2016 richten we onze aandacht op dit gebied en we hopen dat

met de inzet van ons dekenaat Venlo in samenwerking met de mensen van GESP

de toekomst van de kinderen daar kleurrijker mag worden.

De dekenale MOV-groep Venlo
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Vastenactie 2016

Maandag 22 februari 2016

Film over sociale verhoudingen in Nicaragua

Op maandag 22 februari 2016 zal in de Michaëlkerk in 't Ven (Pastoor Kierkelsplein

18) een film gedraaid worden die ingaat op de effecten van projecten zoals 'Stop

Kinderarbeid' op de sociale verhoudingen binnen Nicaragua en met name in het

gebied San Pedro. Mensen van GESP zullen aanwezig om nadere toelichting te

geven en vragen te beantwoorden.

plaats: H. Michaëlkerk (Pastoor Kierkelsplein 18 te Venlo)

aanvang: 19.30 uur

Bedankt!

Nu Kerstmis al weer ruim een maand achter ons ligt en het jaar 2016 al weer een

maand oud is, wil ik iedereen die zich in de drukke decembermaand op welke

manier dan ook heeft ingezet voor het welslagen van Kerstmis, Oud- en Nieuwjaar

en de Nieuwjaarsontmoeting van harte bedanken.

Mede door de inzet van zovelen hebben alle geplande vieringen en andere activi-

teiten hun doorgang kunnen vinden en liep alles als vanzelf.

Dank daarvoor want alleen SAMEN maken we de Jongerenkerk Venlo tot wat ze is

en wil zijn: een plek waar mensen zich thuis mogen weten en welkom zijn onge-

acht wie zij of hij is.

Hub van den Bosch
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VASTENACTIE DEKENAAT VENLO 2016

Stop kinderarbeid  San Pedro de Lóvago / Nicaragua

In 2016 zal het dekenaat Venlo zich tij-

dens de vastentijd voor het derde jaar

inzetten voor Nicaragua.

Het centrale thema is: 

'alle kinderen naar school.'

In 2016 staat het buurtschap San Barto-

lo centraal. Het buurtschap San Bartolo

is vergelijkbaar met het buurtschap Po-

chomil van 2015. Ook dit is een agra-

risch gebied met veel veeteelt. Kinderen zijn het eerste aandachtsgebied in de

campagne 2016.  De jongens en meisjes horen op school, maar verrichten 

kinderarbeid om te helpen voorzien in het levensonderhoud van het gezin. Ze

hoeden het vee van hun ouders en trekken dus rond van droge naar natte streken

en keren terug bij de wisseling van het seizoen. De kinderen worden zo ingezet als

arbeidskrachten in de landbouw. Vanwege al dit werk verzuimen ze vaak  de

lessen op school of erger nog, ze verlaten de school helemaal.

Benodigde financiën voor de campagne in 2016

Euro  10.000,00

IBAN: NL21 INGB 000 300 0046

Missiesecretariaat Roermond

 o.v.v. Project Nicaragua Dekenaat Venlo
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PROGRAMMA 2016 DEKENAAT VENLO

Maandag 22 februari: Film 'De Nina a Madre' (van kind tot moeder) 

over de sociale verhoudingen in Nicaragua en wat de betekenis is van 'Stop

kinderarbeid' op deze verhoudingen.

plaats: H. Michaëlkerk, Pastoor Kierkelsplein 18 in 't Ven.

Aanvang: 19.30 uur.

Zaterdag 12 maart 2016: Heilige Huisjes Tocht

Deze keer vindt de Heilige Huisjes Tocht plaats in Hout-Blerick met als heilige

huisjes Mariakapelletje aan de Hoverhofweg en Doodend.

Start: Brasserie 'De Elze', Baarloseweg 324 te Hout-Blerick

Aanvang: 13.00 uur

Zondag 13 maart 2016:  NICARAGUA-ONTMOETING 2016 in Reuver. 

Om 10.45 uur starten we in de parochiekerk in Reuver met een viering waarbij

deken Spee en Father Cesar de voorgangers zullen zijn. Aansluitend is er in de

parochiehuis naast de kerk de Nicaragua ontmoeting waar van alles te zien en

te doen is.

plaats: Parochiekerk en parochiehuis Reuver, Pastoor Vranckenlaan 6 

tijd: 10.45 - 13.00 uur

Maandag 4 april 2016: afsluitende lezing 3 jaar Nicaragua

Met een lezing van Jo Opsteegh en Yvonne van Driel over hun bezoek aan

Nicaragua en hun ervaringen in februari 2016 wordt het het 3-jarig Nicaragua-

project 'stop Kinderarbeid' afgesloten.

plaats: Jongerenkerk Venlo, Minderbroedersstraat 1 

tijd: 19.30 uur

Voor de scholen: film over project via een link op website www.gespgennep.nl

Voor meer informatie zie: 

www.jkvenlo.nl

www.stichtinggroenewold.nl

www.dekenaatvenlo.nl
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pasen en vasten
Hoe zit het ook alweer?

Carnaval 

Drie dagen van uitbundig feest vieren voorafgaande aan Aswoensdag en het begin

van de Vastentijd. De oorsprong van carnaval is niet helemaal helder, maar het

feest is wel duidelijk gerelateerd aan het katholieke vasten. Dat blijkt uit het feit

dat het in Nederland alleen gevierd wordt in van oudsher katholieke streken en

plaatsen (Noord-Brabant en Limburg, maar ook bijvoorbeeld Oldenzaal). Tijdens

carnaval is iedereen gelijk aan elkaar, vandaar dat er vaak vermommingen gedra-

gen worden.

Vasten 

Een tijdlang je onthouden van het gebruik van bepaalde dingen. Het kan gaan om

eten en drinken, maar tegenwoordig ook om andere dingen, bijvoorbeeld je auto

minder of niet gebruiken, de computer of iPhone uit laten staan. Een goede ma-

nier van vasten probeert vier dingen te bereiken:

-  een betere omgang met jezelf;

-  een betere omgang met medemensen;        

-  een betere omgang met het milieu en de gehele wereld;

-  een betere omgang met God.

Voor gelovige mensen zijn juist de eerste drie wegen in hun combinatie een goede

manier om het vierde doel na te streven: een betere omgang met het geheim dat

we God noemen. Vasten is voor gelovigen daarom ook steeds een voorbereiding

op het hoogfeest van Pasen en een periode van inkeer en bezinning.
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Vastenperiode

De katholieke vastenperiode begint op Aswoensdag en eindigt op de zaterdag vóór

Pasen om 12.00 uur 's middags. Dat zijn 46 dagen. De zondagen tellen niet mee als

vastendagen, dus uiteindelijk blijven er 40 dagen over. Het getal 40 verwijst onder

meer naar het aantal dagen dat Jezus volgens drie evangelisten in de woestijn

verbleef en het aantal jaren dat de Israëlieten vanuit Egypte onderweg waren naar

het Beloofde Land.

In de vastentijd draagt de priester tijdens de Eucharistie een paars kazuifel. Paars

is in de R.K. Kerk de symbolische kleur voor boete, berouw, inkeer en rouw. Uit-

zonderingen op de paarse kleur zijn de vierde zondag (Halfvasten) en Witte Don-

derdag.

Aswoensdag 

De eerste dag van de vastentijd. Mensen kunnen in de kerk op hun voorhoofd een

askruisje krijgen, wat herinnert aan een middeleeuws boeteritueel, toen zondaars

die zich bekeerden werden bestrooid met as. Op een enkele plek wordt door de

priester bij mannen nog as op het hoofd gestrooid. De as wordt tijdens de viering

op Aswoensdag gemaakt door overgebleven palmtakjes van Palmpasen van het

jaar ervoor te verbranden. Het askruisje moet mensen eraan herinneren dat hun

leven vergankelijk is, niet meer dan stof en as, en dat een mens dus zijn plaats

moet kennen. Vergelijk Gen. 18,27 waar Abraham zegt: Mag ik zo vrij zijn tot mijn

Heer te spreken, ofschoon ik maar stof en as ben? 

Halfvasten

De vierde zondag in de vastentijd. In sommige plaatsen wordt dan nog eens dun-

netjes het carnavalsfeest overgedaan, want de vastenperiode is op de helft. Tij-

dens de Eucharistie draagt de priester een roze kazuifel: door het paars van be-

rouw en inkeer schijnt al het licht van Pasen.

Palmpasen  

De zondag voorafgaande aan Pasen. Op deze zondag wordt de intocht herdacht

van Jezus in Jeruzalem. Hij zat daarbij niet op een paard (het symbool van de over-

heersende Romeinen), maar op een ezel, een symbool van nederigheid. Omdat

Jezus door de menigte werd toegejuicht met palmtakken, heet die dag Palmzon-

dag. Op die dag worden ook palmtakjes ingewijd (in weerwil van de naam zijn het

meestal buxustakjes), die door mensen mee naar huis worden genomen om het

huis te beschermen tegen bijvoorbeeld blikseminslag en brand. Het palmtakje

wordt achter een kruisbeeld gestoken.
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Goede Week 

De week voorafgaande aan Pasen waarin herdacht wordt dat Jezus zijn lijden en

kruisdood moest ondergaan. De Goede Week is het hoogtepunt van de vastentijd

en heel in het bijzonder een week van inkeer en bezinning.

Witte Donderdag

De donderdag voorafgaande aan Pasen, waarbij herdacht wordt dat Jezus het

laatste Avondmaal vierde met zijn apostelen (leerlingen) en daarbij de Eucharistie

instelde. De naam Witte Donderdag verwijst naar de kleur van de liturgie (de pries-

ter draagt een wit kazuifel) en naar de witte doeken waarmee op deze dag de

kruisbeelden in de kerk zijn afgedekt.

Goede Vrijdag

De vrijdag voorafgaande aan Pasen, waarin herdacht wordt dat Jezus zijn lijden op

zich nam en aan het kruis stierf.

In de R.K. Kerk wordt op deze dag geen Eucharistie gevierd, maar wel de zoge-

noemde Kruisweg gelopen, een herdenkingsdienst langs de veertien staties van

het lijden en de dood van Jezus.

Stille Zaterdag

De zaterdag voorafgaande aan Pasen en de laatste vastendag (tot 12.00 uur 's

middags). De dag heet Stille Zaterdag omdat dan de kerkklokken niet geluid wor-

den. Volgens de volksoverlevering waren de kerkklokken dan op weg naar Rome

om de paaseieren te halen.

Pasen

De dag dat christenen de verrijzenis van Jezus Christus vieren. Dat Jezus op de

derde dag na zijn lijden en sterven aan het kruis uit de dood is opgestaan, is het

belangrijkste feit in het christelijke geloven en dus de hoogste feestdag in de ka-

tholieke kerk.

Pasen wordt gevierd op de eerste zondag ná de eerste volle maan in de lente. De

eerst mogelijke dag van Pasen is 22 maart, de laatst mogelijke 25 april. De datum

fluctueert dus en ligt niet zoals bijvoorbeeld Kerstmis vast. Omdat de datum van

Pasen steeds verandert, veranderen ook de data van aan Pasen gerelateerde da-

gen zoals Aswoensdag (46 dagen vóór Pasen), Hemelvaart (op de 40ste dag ná

Pasen) en Pinsteren (op de 50ste dag na Pasen).
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Paasei

Het paasei dankt zijn populariteit mede aan

het Vasten. Paus Gregorius de Grote verbood

omstreeks 600 niet alleen om tijdens de vas-

tentijd vlees, maar ook om eieren te eten.

Eieren, die in gekookte vorm langer te bewa-

ren zijn, werden zo een begeerlijke lekkernij

die op paaszondag weer genuttigd mocht worden. Daarnaast was het ei al een

vruchtbaarheidssymbool vanuit de heidense en joodse traditie en werd het mede

daardoor het symbool van de Verrijzenis van Jezus.

Paashaas      

Naast het paasei is ook de paashaas een symbool van vruchtbaarheid. Dit stoelt op

de Saksische vruchtbaarheidsgodin Easter of Eostre (denk aan de namen voor

Pasen in Engeland Easter en in Duitsland Ostern). In christelijke tijden werd de

haas ook een symbool van onschuld (gezegde: 'mijn naam is haas'), waarmee een

verband werd gelegd met de gekruisigde, maar onschuldige Jezus en met zijn Ver-

rijzenis. Sinds de 16de eeuw heeft het gebruik van de Oschter Haws, de paashaas,

die een mand met eieren cadeau deed als je braaf was geweest, zich over Duits-

land en West-Europa verbreid.

Beloken Pasen

De eerste zondag ná Pasen. 'Beloken' betekent zoiets als 'gesloten', denk bij voor-

beeld aan 'luik'. De term refereert aan het feit dat de volgelingen van Jezus, de

apostelen, zich na diens dood en verrijzenis afgezonderd hadden, bang voor de

dingen die konden gebeuren. Pas met Pinksteren doorbraken zij die angst en be-

gon, nadat de H. Geest over hen was gekomen, hun prediking van de Goede Bood-

schap, het evangelie.
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Taizé - verslagje
38ste Europese jongeren ontmoeting van Taizé in Valencia.

Tijdens de jaarwisseling verzamelden zich 25.000 jongeren en jong volwassenen

uit 52 landen in Valencia. Allen voelden zich verbonden met de gemeenschap van

Taizè. Onder begeleiding van broeder Alois hadden zij een zeer inspirerende tijd.

Een pelgrimage van vertrouwen. De bijeenkomst stond in het teken van vrede en

barmhartigheid.

Broeder Alois drukte de jongeren op het hart, dat zij ondanks onderlinge verschil-

lende achtergronden zich moesten voorstellen als een gemeenschap, die open-

staat voor de mensen om hen heen.

Samen met de moslims moeten christenen blijven benadrukken dat God nooit kan

worden aangeroepen om geweld te rechtvaardigen.

Paus Franciscus heeft de gelovige jongeren opgeroepen tot inzet voor migranten

en vluchtelingen. Een citaat: "De vele vluchtelingen hebben nood aan aanvaar-

ding". Hierbij verwijst de paus ook naar frére Roger de stichter van de gemeen-

schap van Taizé, die een bijzondere voorkeur had voor armen, rechtelozen en al

degenen die niet mee tellen.

De jongeren werden opgevangen in gezinnen en voelden zich zeer welkom in de

plaatselijke gemeenschappen.

3x daags kwamen ze samen voor gebed in een kerk of in een tuin. Door het stra-

lende weer was het heel goed mogelijk te bidden onder "de hemel".

Op 2 januari keerden de jongeren, moe maar voldaan, weer terug naar huis.

Info. vanuit Kerknet

J. Janssen
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kerstfeest

Al is de kerst een paar maanden achter ons, toch kom ik er even op terug. 

Ik was dit jaar in de gelegenheid om drie, jawel drie kerstbijeenkomsten bij te wo-

nen.

De eerste was van de KBO. Een grote opkomst en een zaal vol mensen aan tafel. Er

kwam koffie en cake. De voorzitter sprak een openingswoord.  Vervolgens  kwam

er een band met mutsen van de kerstman op, maar met redelijk beschaafde mu-

ziek, als u de bedoeling van een kerstmiddag in de gaten houdt. Het werd lang-

zaamaan vrolijker en voor zover er ruimte was, werd er gedanst. Het eindigde met

een royale koffietafel. Behalve in het praatje  van de voorzitter is het woord Kerst-

mis niet gevallen.

De tweede was met een kleiner gezelschap. Het begon met een uitgebreid  warm

en koud buffet, waarna een echtpaar kwam om te entertainen. Er was weinig

verschil met een feest van een voetbalclub of buurtvereniging. Eten en drinken

was het belangrijkste element van de avond. Toch was het gepresenteerd als een

kerstbijeenkomst. Achteraf kan ik alleen maar concluderen, dat er een kerstboom

stond: het enige dat  me aan Kerstmis herinnerde.

De derde was de bijeenkomst van de kerstwandeling naar Albertushof.  Gelukkig

was hier nog de kerst als thema. Een verademing.  Er zijn nog mensen die de kerst-

boodschap levend willen houden en die dat nog lukt ook! De gesprekken daarna

verhoogden de sfeer en dat er gesnoept kon worden was mooi meegenomen,

maar het was niet de hoofdzaak.

 

Ik pleit er helemaal niet voor om  feesten af te schaffen, integendeel.  Ik vind een

feestje best leuk en soms zelfs noodzakelijk.  Maar ben dan wel eerlijk en noem

een feestje met het accent op eten en entertainment geen kerstavond. Nu nog

even wachten op het paasbrood, de paasbrunch, het paasontbijt enz.  

Dat moest ik even kwijt.

Paul
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kloktijd en innerlijke tijd

De laatste dag van het jaar 2015

In de drukte van het leven schiet de kloktijd voorbij en er is alweer een jaar voorbij,

dat voor mij omgevlogen is.

De kloktijd willen we zelfs inhalen.

Waar ik me bewust van werd - op het moment dat ik onlangs tien dagen plat lag

voor mijn rugklachten - was mijn innerlijke tijd, die een hele ander tijd was dan de

kloktijd.

Ik was het gevoel van tijd kwijtgeraakt

Met mijn verdovende medicatie dobberde ik in een tijd zonder baken en houvast,

ik dreef een ongewisse tijd tegemoet.

Daarbij had ik nog één verplichting lopen en deze verwarde mij, nadat ik deze ge-

annuleerd had maakte die bezorgdheid plaats voor een berusting en opluchting

voor mijn herstel.

Dat verschil van tijd en tijdservaring was een prachtige ervaring die ik me ook voor

het eerst bewust werd. Je bent nooit te oud om te leren.
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Als je plat ligt, ben je van de wereld afgezonderd en je ligt op een plek die op dat

moment heel geschikt voor jou is, namelijk je bed, want de heftige pijn in mijn rug

dwong me daartoe.

Zo kwam ik de gebruikelijke tijdservaring op het spoor, vooral om de bewustwor-

ding van de kloktijd te ervaren en de reikwijdte en de rijkdom van mijn innerlijke

tijd te ontdekken.

De kloktijd met zijn universele regels en rigide opdelingen en de innerlijke tijd die

als het ware de kloktijd doorstroomt, kalm en onverstoorbaar.

De tijd van klokken en agenda's is en abstracte en sociale tijd, ietwat we met el-

kaar hebben afgesproken, om de economie en de wereld draaiend te houden.

Maar op het moment dat mijn rug schreeuwde: "Nu is het genoeg geweest" stapte

ik uit die kloktijd en uit mijn agenda en kwam in een hele andere tijd terecht.

Een tijd die geen data of uren kent, maar alleen maar verschillende verschuivingen

van slapen, of en toe onderbroken door de kloktijd van Leo en Freddy die me weer

wakker riepen om me te helpen uit bed te komen, te verzorgen met toiletgang,

douchen, en de maaltijden tot me te nemen.

Verder zag ik dat 's ochtends dat de rolgordijnen omhooggetrokken werden, de

verlichting in de kerststal werd aangemaakt, en het ochtendlicht, het blauwe dag-

licht van het middaguur, de schemering van de avond en de de nacht aan me voor-

bijgaan.

Meer niet, de zon kwam op en ging weer onder.

De kosmische klok, die zijn werk deed.

Door dit voortkabbelen van de dag, duf en besluiteloos door de medicatie kwamen

er een veelheid aan herinneringen, zeker één die me bijbleef, de faalangst om mijn

pianowerken van buiten te spelen.

Waarom was deze gedachte zo helder in me, en wat betekende dat?

Uiteraard wordt hieraan gewerkt, zoals ik Bachwerken leerde spelen, waar ik eerst

ook faalangst voor had en dit overwonnen heb.

Het blijkt wel dat door mijn innerlijke tijd de meer persoonlijke ervaringen- die

door de kloktijd naar achteren is geschoven waren, nu de ruimte kreeg om helder

te worden.
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De kloktijd is toch wel dwingend, reguleert en is kunstmatig.

Ik was me ook bewust dat ik ook zelf tijd ben, en de persoonlijke of innerlijke tijd

moeilijk te benoemen of vast te leggen is, omdat deze niet in minuten of uren is uit

te drukken, en hij is ook niet te meten.

Wij, musici, zitten altijd vast in een ritme, die je ook onder kloktijd kunt laten val-

len. Het tempo is bepaald en boven elke muziek staat een nootje met de metro-

noomtijd erbij.

Dit metrum verwerk je op je eigen wijze en kunnen in je werk, dus dan is het van

belang dat je weer oog gaat krijgen voor je innerlijke tijd.

Hoe je die invult is om het even.

De een gaat op vakantie, de ander gaat mediteren, en als je een periode op bed

ligt en mensen die heel lang op bed liggen hebben daar waarschijnlijk meer oog

voor, dan - als we weer hersteld zijn - we weer aan het straffe bewind van de klok-

tijd vastzitten.

We hoeven de kloktijd niet in te leveren voor een ander tijd, maar het is wel wen-

selijk om je eigen innerlijke tijd weer in het vizier te krijgen zodat er een evenwicht

tussen beiden kan herstellen.

De ware tijd komt pas tot leven als de klokken zwijgen.

Charlie Chaplin drukt dit heel mooi uit in de film Modern Times uit 1936 (volledige

film te zien op YouTube.)

Hierin wordt onze gejaagde tijd sprekend verbeeld.

Hierin zien we dat de menselijkheid van Charlie Chaplin - door de genadeloze regi-

me van de klok dat de productie keer op keer opdrijft - wordt vermalen.

Uiteindelijk lijkt het erop dat hij zelf in een machine dreigt te veranderen.

In deze film laat Charlie zien, als de tijd - alleen maar als arbeidstijd beschouwd

wordt en als een quotum dat alleen maar voor productie gebruikt moet worden -

dat de mens van zichzelf vervreemd raakt en hij was in deze film deze tijd erg voor-

uit, want nu leven de mensen als machines en vervreemden helemaal van elkaar.

We leven in een staccatocultuur, we willen steeds meer, steeds iets nieuws, grote-

re gevaarlijke uitdagingen op de doe-vakantie.

Mensen werken zich in de rondte, zien de eerste stapjes van hun kinderen niet

meer en horen ook niet als eerste de woordjes " Mamma of Pappa" en geven ze uit

handen aan anderen.
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We lopen hijgend achter de kloktijd aan, wat er is niet voldoende tijd om alle ve-

randeringen bij te houden en toe te eigenen.

We zien steeds meer gevallen van depressies, burn-out , gevallen van ADHD, PDD-

NOS en andere autistische aandoeningen en de antidepressiva wordt met veel te

veel gemak door artsen uitgeschreven omdat ze geen tijd meer hebben om holisti-

sche naar de mens te kijken.

Daar zijn ze niet op toegerust en ze zijn ook vervreemd van hun innerlijke tijd.

We willen wel onthaasten en rust vinden, maar we weten niet meer hoe en het

gaat ons ook niet meer te lukken.

Gewoon wandelen en genieten van de stilte om je heen en verbonden voelen met

de natuur is ons vreemd geworden.

Gelukkig niet voor mij, want de natuur staat heel centraal in mijn leven en ik hoef

er niet ver voor op vakantie te gaan.

We hebben in ons gezin een goed quotum van rust gevonden en we hebben hierin

een eigen tijd gevonden.

Na 19.00 uur geen bezoek en telefoon meer, en 's avonds na het eten gaat de bel

uit en zo blijft er nog tijd en rust voor onszelf over.

Van wie is de tijd, is de tijd nog wel van onszelf, er is niets meer dat daar op wijst.

We hebben de tijd aan de wetten buitenhuis overgedragen.

Augustinus schreef 'dat de ware tijdmaat in onszelf zit, als uitbreiding van de eigen

ziel'.

In de tien dagen dat ik plat lag, kwam ik meer tot diepte van mijn ziel, ik kon hem

meten door de innerlijke tijd die ik in me toeliet.

Ook die tien dagen liggen en rusten, nietsdoen en bezinnen, is ook tijd, die niet in

de agenda stond, maar die me opgelegd werd.

Ik weet nu dat ik dagelijks een uur mediteer en een uur voor het slapen gaan in

zelfhypnose ga, om een volledige holistische ontspanning te krijgen, dat is mijn

principe van hoop en een maatstaf voor een verandering voor 2016.

Een goed jaar gewenst

Marianneke Lambrechts Beurskens 
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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)

samen ontbijten

Beste allemaal,

Er is weer een nieuwe datum gepland voor het gezamenlijk

ontbijten:  zaterdag 20 februari  2016 om 10.00 uur bij het

Ruitercafé Leurs.

Iedereen is welkom, echtparen of alleenstaanden. Uiteraard ook

mensen van buiten de Jongerenkerk zijn van harte welkom.

Indien je belangstelling hebt, ben je van harte welkom.

In verband met de enorme belangstelling is het wenselijk je van te voren aan te

melden bij Marjo Bongers:

Tel: 06-41880818

e-mail: marjobongers@ziggo.nl 

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

yoghurt en onbeperkt koffie en thee. De totale kosten bedragen  4,95 

 

Ik zie jullie graag tegemoet! 

Hartelijke groet,

Marjo Bongers
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Onze Vader

Zeg niet ONZE, als je alleen maar aan jezelf denkt.

Zeg niet VADER, als je je niet elke dag als zijn kind gedraagt !

Zeg niet DIE IN DE HEMEL ZIJT, als je alleen maar aardse dingen aan je hoofd hebt.

Zeg niet GEHEILIGD WORDE UW NAAM, als je die naam niet prijst.

Zeg niet UW RIJK KOME, als je dat met persoonlijk succes verwart.

Zeg niet UW WIL GESCHIEDE, als je niet ook het lijden accepteert.

Zeg niet GEEF ONS HEDEN ONS DAGELIJKS BROOD, als je niet met anderen deelt.

Zeg niet VERGEEF ONS ONZE SCHULD, als je met anderen overhoop ligt.

Zeg niet EN LEID ONS NIET IN BEKORING, als je je goede voornemens niet uitvoert.

Zeg niet VERLOS ONS VAN HET KWADE, als je je niet voor het goede inzet.

Zeg niet AMEN, als je de woorden van dit gebed niet serieus neemt.

citaten

"Als je knieën beginnen te knikken, kniel er dan op neer!" 

"Wie geen tijd heeft om te bidden, werkt harder dan God van hem vraagt....."

“De wereld wordt niet alleen beïnvloed door de grote gebaren van helden, maar

ook door de optelsom van de kleine duwtjes van een leger van eerlijke, onbekende

mensen.” (Helen Keller)

“Bidden: je kijkt het verst, met je ogen dicht.”

“Een volle maag bidt niet graag.” 
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 praktische informatie

Pastorale coördinatie

Hub van den Bosch

Begijnengang 17, 5911 JL Venlo

06-10729578

Hub van den Bosch is normaliter op

maandagmorgen en vrijdagmorgen van-

af 09.30 uur aanwezig op het

secretariaat van de Jongerenkerk.

Mocht u Hub daar niet kunnen bereiken

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

e-mail:

jongerenkerkvenlo@hetnet.nl

Diaconiefonds

Diaconiefonds Jongerenkerk Venlo

Info: Lilo Stark

voor projecten ver van huis en heel

dichtbij

NL46ASNB0871015617

o.v.v. renteloze lening of gift.

Stichting Jongerenkerk Venlo

NL12ABNA0414143299

JK website

web site JK: www.jkvenlo.nl

webmaster: Max Görtjes

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 - inleveren kopij

De volgende JK-Jouw Kerk verschijnt op

28 februari 2016.

Kopij voor dat nummer kan tot en met

19 februari aangeleverd worden (via e-

mail of schriftelijk) op het Secretariaat

van de Jongerenkerk (zie hiernaast).

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@telfort.nl 


