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  Het verhaal gaat verder ...

elke zondag 10 uur 
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agenda maart - april 2016

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

16 13.30 u. bijeenkomst communicanten (tot 15.30 u.)

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.)

22 19.30 u. uitvoering van de Via Crucis van Franz Liszt - piano solo

24 17.00 u. Witte Donderdagmaaltijd communicanten en hun families

24 20.00 u. Viering van Witte Donderdag

25 15.00 u. Goede Vrijdag Kruisweg (onder voorbehoud)

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

a p r i l   2 0 1 6

03 10.00 u. JK-zondagviering

03 11.30 u. Concert Philharmonisch Gezelschap  Venlo en Harmonie Lomm

04 19.30 u. Lezing Vastenaktie 2016 (in de Jongerenkerk)

07 20.00 u. Vergadering Bestuur Stg. Jongerenkerk Venlo

10 10.00 u. JK-zondagviering

13 13.30 u. bijeenkomst communicanten (tot 15.30 u.)

14 20.00 u. Gezamenlijk overleg Bestuur en Pastoraal Team

17 10.00 u. JK-zondagviering

24 10.00 u. JK-zondagviering
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vieringen maart - april 2016

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: Gé (piano)

Aansluitend: Palmhöltjesoptocht

Donderdag 24 maart 2016, 20.00 uur

Witte Donderdag - Eucharistieviering

Voorg.: Pastoraal Team

Assist.: Dries Verhoeckx

Lector: Max Görtjes

Muziek: JK-koor

Vrijdag 25 maart 2016, 15.00 uur

Goede Vrijdag - Kruisweg

voorg.: Piet Linders en Hub v.d. Bosch

N.B. Deze dienst is onder

voorbehoud

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 v.d. 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
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Zondag 3 april 2016, 10.00 uur

Eucharistieviering

Voorg.: Deken Spee

Assist.: Dries Verhoeckx

Lector: Marjo Bongers

Muziek: JK-koor

Zondag 10 april 2016, 10.00 uur

Viering van breken en delen

Voorg.: Piet Linders

Assist.: Henk Pijnenburg

Lector: Leo Lambrechts

Muziek: JK-koor

Woensdag 13 april 2016, 19.15 uur

Taizégebed

Voorg.: Taizégroep

Muziek: Taizéliederen samenzang

Aansluitend: koffie en thee

Zondag 17 april 2016, 10.00 uur

Viering van breken en delen

Voorg.: Hub van den Bosch

Assist.: Nicole Scheepers

Lector: Max Görtjes

Muziek: Close Harmony Group Briskly

Zondag 24 april 2016, 10.00 uur

Viering van breken en delen

Voorg.: Truus van der Heijden

Assist.: Henneke Roox

Lector: Gonnie Geurts

Muziek: Vocalgroup 'In Between'

Zondag 1 mei 2016, 10.00 uur

Eucharistieviering

Voorg.: Piet Giesen

Assist.: Peter Verhoeckx

Lector: Dries Verhoeckx

Muziek: JK-koor

verjaardagen in maart

3 maart Marlein Vaessen lid JK-koor

9 maart Jan Schellekens Vrienden JK Venlo

10 maart Therezi Ezendam koorlid JK-koor

13 maart Stijn Bolhaar

16 maart Lies Tummers

19 maart Lilo Stark collecte/communie

20 maart Jos Peters JK Big Band (trompet)

26 maart Leonie Nijholt secretariaat 't Groenewold

27 maart Jens Timmermans

29 maart Piet Linssen JK Big Band (trompet)

30 maart Heinz Dreuning JK Big Band(trombone)

31 maart Juliane Schmitz lid JK-koor

van harte proficiat !
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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

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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Op 22 maart om 19.30 u. speelt Marianneke Beurskens onder de titel “Piano en Pas-

sie”de Via Crucis van Franz Liszt als pianosolo.

Zij geeft haar uitvoering een extra dimensie doordat tijdens het spel beelden geprojec-

teerd worden van een kruisweg die zij zelf heeft vervaardigd.

Franz Liszt (1811-1886) was een pianovirtuoos, een succesvolle pianoleraar, componist

en in die hoedanigheid een groot muziekvernieuwer. In zijn latere leven, nadat hij in

Rome tot subdiaken was gewijd, componeerde hij vrijwel uitsluitend muziek voor de

R.K. Kerk. 

Via Crucis (“de kruisweg”) ontstond eind 1878/begin 1879 en was oorspronkelijk een

werk voor koor, solisten en orgel. Liszt bewerkte Via Crucis later voor o.a. koor-orgel en

orkest,  piano-vierhandig, piano-solo en orgelsolo.

De Via Crucis neemt een bijzondere plaats in in het oeuvre van Liszt, vooral omdat het

een werk is van grote verstilling.  Bijzonder is het werk ook omdat het de grenzen van

de toentertijd gangbare tonaliteit opzoekt. Het werk combineert unisono-zang met

Lutheraanse hymnen en op Bach geïnspireerde koralen, terwijl een deel van de staties

bestaat uit solopartijen voor orgel, dan wel piano. 

De indrukwekkende soberheid  en verstilling van de Via Crucis leert ons een totaal nieu-

we Liszt kennen. In heel wat van zijn briljante pianowerken is de verpakking indrukwek-

kend, maar de inhoud eerder mager. Hier is het juist omgekeerd: De verpakking  is ui-

terst sober, maar de inhoud wordt geweldig rijk: de ideeën, de thema's, de harmonie,

de korte, maar aangrijpende solopassages en de mediterende koren. 

Marianneke schrijft:

Via Youtube kwam ik bij Reinbert de Leeuw uit, die de Via Crucis als pianosolo vertolkte.

Verder heb ik nog verschillende uitvoeringen met koor en orgel mogen beluisteren, die

mij diep raakten. 

Via Crucis is geen gewoon werk. 

De muzikale meditatie van de veertien staties van de kruisweg hoort men op de eerste

plaats te horen in het harmonium, orgel of piano. Het koor en de solist worden met dit

solo-instrument samengebracht in een soort collage. 

Deze uitvoering van de Via Crucis is pas geslaagd als ik de muziek op de pianosolo zo

kan laten klinken, dat door de krachtige soberheid en verstilling van deze muziek heen,

de diepere religieuze boodschap kan opbloeien. 

Marianneke Lambrechts - Beurskens
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paasgedachten
  

Als ik 'Pasen' hoor 

 
Als ik 'Pasen' hoor, 

dan moet ik denken aan een enorme berg. 

Ik sta aan de voet en kijk omhoog. 

Wat voel ik me klein.  

Als ik 'Pasen' hoor, 

dan moet ik denken aan 

een enorme sneeuwvlakte. 

Je hebt geen idee waar je bent 

of waarheen je moet gaan.  

Aan een vriendelijke vallei van gras 

en geurende bloemen en kabbelende beekjes.  

Als ik 'Pasen' hoor, 

dan moet ik denken aan een menigte mensen 

die zingend door de straten van de hoofdstad lopen. 

Ze hebben de strijd voor hun vrijheid gewonnen.  

Als ik 'Pasen' hoor, 

dan moet ik denken aan een vrouw naast het bed 

waarop haar man ligt zojuist gestorven. 

Ze moet alleen verder, maar wil zijn hand nog niet loslaten.  

Aan kinderen die voor elkaar de paaseieren verstoppen 

die ze eerst zelf hebben gevonden.  

Als ik 'Pasen' hoor,

 dan moet ik denken aan 

alles wat ons overweldigt.
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Die na zijn dood gezien is 

Die mens van God genoemd wordt 

is na zijn dood gezien 

met handen en met voeten. 

Ken jij Hem ook misschien?  

De winter is nog voelbaar 

een dorre boom die rouwt. 

De lente is al zichtbaar

 in kleuren duizendvoud.  

Geen biologisch wonder 

aan ons verstand voorbij, 

geen vage droomverschijning 

maar mensen echt als wij.  

Hij staat vandaag hier voor ons, e

en mens die leeft maar lijdt. 

Hij vraagt ons 

om herkenning en solidariteit.  

Maar waar zijn onze doden 

zovelen, anoniem? 

Aan niemand meer verschenen 

door niemand meer gezien.  

De lente brengt weer leven

beginnend, broos en klein. 

De dood is onomkeerbaar 

maar kan geen einde zijn!  

Die mens van God genoemd wordt 

is na zijn dood gezien 

met handen en met voeten. 

Ken jij Hem ook misschien?   

Licht voor de wereld  

Waar de mensen lopen in het duister 

houden wij gezicht en hart 

gericht op Gods Licht 

in Jezus ons verschenen, 

die als morgenlicht de nacht verlicht.  

Waar de mensen lijden aan het leven 

en hun weg in schaduw overgaat, 

dragen wij het kruis dat moet gedragen 

voor elkaar tot aan de dageraad.    

Dat het licht van vrede en van leven, 

dat het licht van hoop een teken is 

waar geweld en angst het zicht

ontnemen, 

waar de dood ons hult in duisternis.  

Is het licht niet sterker dan het duister? 

Zal de dag niet elke nacht doorstaan? 

Valt de schaduw over onze wegen

steken wij licht voor de wereld aan.
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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,

De nieuwe datum voor het gezamenlijk ontbijt is:  

zaterdag 19 maart  2016 om 10.00 uur bij het Ruitercafé Leurs.

Iedereen is welkom, echtparen of alleenstaanden, uiteraard ook

mensen van buiten de Jongerenkerk.

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

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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 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

27 maart 2016.

Kopij voor dat nummer kan tot en met

18 maart 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 


