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JONGERENKERK VENLO
  Het verhaal gaat verder ...

elke zondag 10 uur 



agenda april - mei 2017

a p r i l   2 0 1 7

02 10.00 u. JK-zondagviering - 5e zondag 40-dagentijd

05 09.00 u. Communicanten bakken brood in De Locht

05 13.00 u. Palmhöltjes maken (tot 15.30 u.)

07 19.30 u. Gezamenlijke vergadering Bestuur en Pastoraal Team

09 10.00 u. JK-zondagviering - Palmzondag

09 11.30 u. Palmhöltjesoptocht

10 16.30 u. Overleg Pastoraal Team

12 13.30 u. Bijeenkomst communicanten 2017 (tot 15.30 u.)

13 17.00 u. Witte Donderdagmaaltijd communicanten, ouders en familie

13 19.30 u. Eenakter “Vlucht naar het Licht” met May Rooyakkers en José

Bartels

14 20.00 u. Goede Vrijdag - gebedsdienst

15 20.00 u. Paaswake - Paaszaterdag

16 10.00 u. JK-zondagviering - Hoogfeest van Pasen

17 10.00 u. Viering van 2e Paasdag

23 10.00 u. JK-zondagviering - spiritualiteitsviering

24 19.30 u. Slotlezing Vastenaktie 2017 - in Jongerenkerk

30 10.00 u. JK-zondagviering

m e i   2 0 1 7

02 18.00u. Repetitie Vocalgroup Joy (tot 22.00 u.)

05 18.00 u. Repetitie Vocalgroup Joy (tot 22.00 u.)

07 10.00 u. JK-zondagviering

14 10.00 u. JK-zondagviering - Moederdag

15 16.30 u. Overleg Pastoraal Team (tot 18.00 u.)

15 20.00 u. Bijeenkomst ouders communicanten (tot 21.30 u.)

17 13.30 u. Bijeenkomst communicanten (tot 15.30 u.)

21 10.00 u. JK-zondagviering

25 10.00 u. JK-viering - Hemelvaartsdag

26 Begin van de Ramadan

28 10.00 u. JK-zondagviering
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vieringen april - mei 2017
V. = voorganger; A. = assistent; L. = lector; M. = muziek/zang

Zondag 2 april 2017, 10.00 uur

5e zondag 40-dagentijd

viering van breken en delen

V. Piet Linders

A. Hannie, Bert en Erna

M. JK Koor

Zondag 8 april 2017, 10.00 uur

Palmzondag

viering van breken en delen

V. Hub v.d. Bosch en Truus v.d.

Heijden

A. Communicanten 2017

L. Gonnie Geurts en Henneke Roox

M. JK Koor

Woensdag 12 april 2017, 19.15 u.

Taizégebed

V. Taizégroep JK Venlo

M. samenzang Taizéliederen

aansluitend koffie/thee

Witte Donderdag 13 april, 19.30 uur

viering van eerste kerstdag

eenakter “Vlucht naar het Licht”

May Rooyakkers en José Bartels

Goede Vrijdag 14 april, 20.00 uur

gebedsdienst

V. Hub van den Bosch

A. Leo Lambrechts

M. Ingrid Reinhoud (harp)

Paaszaterdag 15 april, 20.00 uur

Paaswake - eucharistie

V. Piet Giesen en Hub van den Bosch

A. Marjo Bongers

L. Marlein Vaessen

M. Ingrid Reinhoud (harp)

Paaszondag 16 april 2017, 10.00 uur

Eucharistieviering

V. Piet Giesen, Piet Linders en Truus

van der Heijden

A. Dries Verhoeckx

L. Rob van den Broek

M. JK Koor

Paasmaandag 17 april 2017, 10.00 uur

viering van breken en delen

V. Hub van den Bosch

A. Peter Verhoeckx

L. Leo Verbeek

M. Hans Cuppen en Loes

Zondag 23 april 2017, 10.00 uur

spiritualiteitsviering

V. leden van de de Spiritualiteitsgroep

M. nog niet bekend

Zondag 30 april 2017, 10.00 uur

viering van breken en delen

V. Truus van der Heijden

A. Gonnie Geurts

L. Henneke Roox

M. Familie Bakokimi
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Zondag 7 mei 2017, 10.00 uur

Viering van breken en delen

V. Hub van den Bosch

A. Nicole Scheepers

L. Magriet Meerts-Kwarten

M. JK-koor

Woensdag 11 mei 2017, 19.15 u.

Taizégebed

V. Taizégroep JK Venlo

M. samenzang Taizéliederen

aansluitend koffie/thee

Zondag 14 mei 2017, 10.00 uur

MOEDERDAG

Viering van breken en delen

V. Piet Linders

A. Dries Verhoeckx

L. Rob v.d. Broek 

M. JK-koor

Zondag 21 mei 2017, 10.00 uur

Eucharistieviering

V. Piet Giesen

A. Marjo Bongers

L. Marlein Vaessen

M. Maara & Friends

Donderdag 26 mei 2017, 10.00 uur

HEMELVAARTSDAG

Viering van breken en delen

V. Hub van den Bosch

A. Leo Verbeek

L. Leo Lambrechts

M. Marianneke Beurskens (piano)

verjaardagen in april 

06 Harry van Heijst

09 Carina Eumelen communicant 2017

10 Coby van de Wouw

22 Marian Linssen JK Big Band (alto sax)

23 Truus van der Heijden Pastoraal Team

27 Lo Moonen Praaggroep

van harte proficiat !
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Breed Overleg 23-2-2017 

Het Breed Overleg van zondag 12 februari jl. was, zoals altijd, gepland in de tijd

van 11.00 tot 12.00 uur, d.w.z. er was een uur uitgetrokken na de viering van die

ochtend. Dit overleg wordt steeds na de zondagsviering gehouden, omdat we niet

willen dat mensen er speciaal voor moeten terugkomen. De opkomst zou daaron-

der lijden. 

Als we een uur ter beschikking hebben moeten we woekeren met de tijd. Je moet

dan gestructureerd werken om te zorgen dat er zinvol gediscussieerd kan worden.

In het Breed Overleg van november 2016 hadden we bij de aanwezigen gepolst

hoe men tegen de JK aankijkt en wat de verwachtingen waren en zijn. Een van die

onderwerpen wil het Pastoraal Team eruit lichten: een actie gericht op eerlijke

handel in een boervriendelijk milieu. Een actie die overzichtelijk is, en binnen een

redelijke tijd kan worden uitgevoerd als we daartoe zouden besluiten. Uit te voe-

ren met de mankracht die we ter beschikking hebben. We wilden "Doen wat je

predikt" aan de orde stellen. Met als voorbeeld Fair Trade. Op 12 februari wilden

we graag horen hoe mensen daarover denken. Want wat we doen moeten we

samen doen. We hebben dus dat ene agendapunt centraal gesteld.

Het overleg had heel constructieve elementen. Ik zelf vind misschien nog wel het

belangrijkste dat er reuring komt. We moeten laten zien dat de JK bestaat, dat de

JK midden in de samenleving staat, en dus dat de JK het waard is te worden be-

zocht, en blijft bestaan, en medewerking verdient. Dat we kunnen berichten dat

we met goede zaken bezig zijn (natuurlijk véél meer dan alleen dit huidige thema).

Dat daardoor belangstelling van buiten komt. En het eerste resultaat is dat we met

een werkgroep van mensen uit het Breed Overleg aan de slag gaan om de kenmer-

ken, mogelijkheden en moeilijkheden van een eventuele Fair Trade kerk in kaart te

brengen, of hoe we elk geval deel kunnen nemen aan handel met de meest edele

motieven. Het is ons volstrekt duidelijk dat hier heel wat bij komt kijken, en ik

verheug me op de gesprekken en uitkomsten van de werkgroep.

Natuurlijk betekent het ook, dat in zo'n Breed Overleg niet alle onderwerpen op

dezelfde wijze kunnen worden belicht. Terecht is later opgemerkt dat de activitei-

ten waar de JK mee bezig is zeer breed zijn, en bepaald niet alleen met zaken als

Fair Trade te maken hebben. Echter, een uur is niet lang genoeg om álles de revue

te laten passeren wat met de JK te maken heeft. En dat hoeft ook niet. Wel wil ik

nog eens benadrukken, dat de JK betrokken is bij heel véél zaken op maatschappe-

lijk en sociaal gebied. En dat is fantastisch. Dat betekent dat de JK niet alleen ker-

kelijke vieringen organiseert en binnen kerkelijke verbanden opereert, hoe belang-
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rijk en noodzakelijk dat ook is. Het betekent dat de JK haar voelsprieten en activi-

teiten spreidt over heel veel mensen, onderwerpen en organisaties. 

En we willen nog actiever zijn, als we dat kunnen. Daarom hebben we op 12 febru-

ari dat ene actuele thema behandeld. De uitkomst is nog ongewis, maar we hou-

den u op de hoogte.

Gerrie Gijsen

JK Venlo en Fairtrade 

Naar aanleiding van het laatste Breed Overleg een extra oproep. Er is een werk-

groepje geformeerd waarin Max Görtjes, Nicole Scheepers, Leo Verbeek, Hermann

Flüggen, Gerard Linssen en Hub van den Bosch zitten. Zij gaan kijken hoe we Fair-

trade een plaats kunnen geven in de Jongerenkerk.

Op het Breed Overleg bleek dat een groot gedeelte van de aanwezigen positief

stond tegenover dit initiatief. Er waren ook mensen die bedenkingen hadden en

dat mag.

Omdat de mensen in de werkgroep allemaal positief denken over Fairtrade vragen

we om een goed evenwicht erin te krijgen ook mensen aan te sluiten die bedenk-

ingen hebben.

We zouden het fijn vinden als op zijn minst een iemand met bedenkingen zou

willen aansluiten. Deze oproep wordt van harte ondersteund door het bestuur en

het pastoraal team.

Je kunt contact opnemen met een van de mensen van de werkgroep of via Hub

(06-10729578) of jongerenkerkvenlo@hetnet.nl of Hub aanspreken op zondag na

de viering. 
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Twee Salvadorianen in Venlo 
Maandag 24 april 2017

In Almere wonen Alfredo en Santos. Alfredo, Santos en acht anderen waren in de

jaren '70 collega's in El Salvador. Ze werkten voor een groot bedrijf, maar ook voor

de grootste vakbond van het land en ze stelden de corruptie van hun werkgever én

de slechte werkomstandigheden aan de kaak. Uiteindelijk zijn ze door het militaire

regime opgepakt. Ze zaten vier jaar gevangen. Hoe dat is mede ook gezien wat ze

destijds hebben moeten doorstaan aan martelingen, ontberingen en vernedering-

en, kunnen wij ons denk ik nauwelijks voorstellen. Diep respect voor deze helden,

die doorgingen met hun strijd voor rechtvaardigheid, terwijl om hen heen collega's

werden vermoord of simpelweg 'verdwenen'! De oudere generaties kunnen zich

ongetwijfeld de moord op de vier Ikon-journalisten nog herinneren in 1982. Koos

Koster en zijn collega's werkten aan een documentaire over het regime in El Salva-

dor en interviewden de vakbondsleiders, die zonder enige officiële aanklacht en

zonder enige vorm van proces in de gevangenis waren gezet. Twee dagen na hun

bezoek aan Alfredo, Santos en de andere leiders, werden de journalisten in een

hinderlaag gelokt en vermoord. Alfredo, Santos en hun collega's zijn onder inter-

nationale druk uiteindelijk vrijgelaten, onder voorwaarde dat ze onmiddellijk het

land zouden verlaten. Ze kregen politiek asiel in Nederland. 
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Maar behalve over hun eigen ontberingen  kunnen ze ook vertellen over de perio-

de voorafgaand aan de burgeroorlog, het drama rondom de kerk El Rosario eind

jaren '70, toen militairen het plein afsloten en begonnen te schieten op de menig-

te, hoe de mensen de kerk invluchtten en hoe een van hen daar bijna zijn kleine

dochtertje verloor. Maar ook over de moord op Mgr.Romero in 1980 en hoe een

van hen er in het ziekenhuis bij was toen Mgr.Romero werd doodverklaard. De

families zijn blij met de aandacht voor hun land en voor hun geschiedenis en van-

daar dat ze gaarne bereid zijn mee te doen aan de vastenactiecampagne en ons in

het dekenaat Venlo persoonlijk te ontmoeten!

Maandag 24 april 2017

19.30 uur

Jongerenkerk Venlo (Minderbroedersstraat 1 te Venlo)

Verkoop kaarten t.b.v. JK 

De dochter van Noud, Petra,  heeft vele kaarten gemaakt voor diverse gelegenhe-

den. Zij heeft de kaarten ter beschikking gesteld aan de Jongerenkerk Venlo om te

verkopen. De opbrengst is voor de Jongerenkerk.

Natuurlijk zijn we Petra hiervoor van harte dankbaar. 

De verkoop van de kaarten is reeds begonnen en zolang de voorraad strekt zijn

deze te koop.

De prijs is 1 euro per kaart.
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Hoe een Afghaanse jongen in Italië thuis komt

Verhalen zijn onmisbare voorstellingen om onze werkelijkheid te leren verstaan.

Voorstellingen welke vaak worden gevoed door reële ervaringen van mensen. En

die ervaringen houden ons vervolgens een spiegel voor m.b.t. onze eigen werke-

lijkheid van alledag. In zoverre is het oude uittochtverhaal dat  rond Pasen wordt

verteld, een beeld dat zich evenzeer in onze tijd aftekent.

Zo'n verhaal wil de Jongerenkerk op Witte Donderdag een podium bieden. Een

verhaal passend in deze Passietijd, maar vooral ook in de actuele tijd waarin men-

sen op de vlucht zijn…

Een moeder brengt haar zoon Enayat naar Pakistan en keert terug naar huis  zon-

der hem. Een daad uit liefde, want Afghanistan is voor haar tienjarig kind niet

langer veilig. Enayat vlucht alleen verder. Het wordt een gevaarlijke tocht  van

bijna vijf bange jaren. Onderweg lukt het hem vrienden te maken, want als je geen

familie hebt betekenen vrienden alles.

Vlucht naar het licht is een verhaal over moed, vertrouwen en geduld. ‘Enayat, je

moet altijd een wens voor ogen hebben en je moet proberen die wens te vervul-

len. Dan is het altijd de moeite waard om te leven.' Aan deze woorden van zijn

moeder klampt hij zich vast.

Als basis voor de voorstelling diende het boek ‘In de zee zijn krokodillen' van de

Italiaanse schrijver Fabio Geda. May Rooijakkers voert de monoloog uit in  kleine

theaters, in huiskamers, kerken en leslokalen. Steeds zonder winstoogmerk. De

verdiensten gaan naar Vluchtelingenwerk Nederland. José BartelsBoom neemt op

klarinet de muzikale stukken voor haar rekening. De regie is in handen van José

Cruijsberg.

De entree is gratis, giften zijn welkom.

U hoeft zich om deze voorstelling bij te wonen niet aan te melden.

Meer informatie:

www.jkvenlo.nl of Hub van den Bosch (06-10729578)
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Paasgedachten

Je laten verrassen

Je verwonderen

op je blote knieën

in zilverdauw

over het ongelooflijke

dat dood

ten leven kiemen kan.

Zo zacht

nadert het geheim.

Schrik niet

het is het tuinkind maar

geplukt, maar waar -

zo puur in jou.

Hans Waegemakers, tekst

Sieger Köder, Maria van Magdala bij

het graf

Pasen 

Laat ze het merken

op straat en in de winkels

Hij is in leven!

Laat ze het horen in stad en dorp:

Hij is in leven!

Laat ze het voelen in hun huizen,

de kinderen en de groten:

Hij is in leven!

Laat ons het zeggen,

laat ons het doen.

Draag Jezus vrede mee

en laat Hem leven

kost wat kost.

( uit: Recht uit het hart)

Pasen

Ergens kwam een mens vandaan

Met ogen vol van mededogen

Om mensen wie dan ook bewogen

Immer met hun lot begaan.

Zijn leven lang droeg hij op handen

Al wie kwetsbaar was en klein

Hij bleef maar rukken aan de handen

Die hen beletten vrij te zijn
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Liefde en gerechtigheid

Een leven lang nagestreefd

Ruimte schiep hij wijd en zijd

Ten dode toe heeft hij geleefd.

Hij hield U aan uw woord

Dat mensen U ter harte gaan

Door uw toedoen leeft hij voort

Om wat hij heeft gedaan.

Omdat hij steeds voor ruimte streed

Hebt U hem in uw hand geschreven

En opgewekt tot eeuwig leven

Om wie hij was, om wat hij deed.

Al wie bij hem wil behoren

En ook laat zien wat liefde doet

Zo'n leven gaat nooit meer verloren

Voorgoed heeft hij Gods hand ontmoet

Het perspectief dat hij ons bood

Geen mens die uit zijn handen valt

Gods trouw houdt nergens halt

Zelfs niet voor de dood. 

( Hans Harmsen in: Servicemap voor

jongerenliturgie)

Je laten verrassen, verwonderd zijn,

aandacht hebben voor het geheim en

het mysterie. Is dat niet wat we met

Pasen vooral moeten doen? 

Maar ook: niet blijven staan bij het

graf, niet de levende zoeken bij de

doden. 

Pasen wil zeggen: geloven in opstan-

ding, in het leven, in een nieuw begin.

Dat het ons gegeven mag zijn en dat wij

in staat zijn om als op-standige mensen

aan de slag te gaan en Hem, 

de levende, zichtbaar te maken in ons

handelen van elke dag: 

een opbeurend woord 

voor hen die in de put zitten, 

een arm om de schouder 

van hen die treuren, 

een helpende hand 

voor wie die kan gebruiken, 

een blik van medeleven en wat liefde

voor mensen om je heen. 

Zo maar wat ogenschijnlijk kleine din-

gen waarin we laten zien dat wij gestal-

te geven aan opstanding.

Mag dat ons gegeven zijn te geven,

maar ook te ontvangen en te ervaren:

leven is sterker dan de dood.

Zalig Pasen!

Hub van den Bosch
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Meiconcert Tourdion

Op 13 mei geeft het Venlose kamerkoor Tourdion onder leiding van Jan Egberink 

een concert in de Jongerenkerk. Centraal in dit concert staat de eeuwenoude hym-

ne Ave Maris Stella, welke sinds haar ontstaan een belangrijke rol heeft gespeeld

in de katholieke liturgie. Josquin Des Prez (1450/55-1521), een van de grootste

componisten uit de muziekgeschiedenis, heeft deze hymne gekozen als uitgangs-

punt voor zijn Missa Ave Maris Stella. Naast Josquin hebben ook andere componis-

ten  de tekst en de melodie van het Ave Maris Stella bewerkt tot eigen composi-

ties:  onder anderen Hassler (1564-1612), Charpentier (1635-1704) en Monteverdi

(1567-1643). Ook deze werken  zijn in het concert van Tourdion te beluisteren.  

 

Het  Gamba Consort Maastricht en het Blazersensemble Zephyrus, met medewer-

king van  Gerard Doumen,  verzorgen de instrumentale begeleiding. Zij bespelen 

authentieke instrumenten uit de Renaissance zoals gamba, dulciaan, blokfluit en

zink. De bezoeker krijgt  tijdens dit concert oude muziek te horen  die tegenwoor-

dig in deze regio  niet vaak  te beluisteren is.

 Aanvang 20.00 uur. 

Entree 12,50 euro. 

Op zondag 28 mei wordt dit concert tevens uitgevoerd in de St. Petrusbasiliek

Boxmeer. Aanvang 15.30 uur.
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Mijn prestatiepaard

Ik zit op mijn prestatiepaard 

en jaag door de tijd, 

uur na uur en dag na dag.

Sneller, sneller mijn paard!

Dan kun je tijd besparen.

Afkorting; speciale aanbieding.

Loop mijn paard.

Ik wil het hebben!

Het laat mijn sparen,

minstens tien minuten per dag.

Dat zijn zeventig minuten per week.

Hoe wonderlijk, 

dan kunnen wij ons nog meer permitte-

ren.

Jij en ik.

Mijn wonderlijk prestatiepaard.

Jaag verder!

Minuut na minuut.

Uur na uur.

Dag na dag.

Ik zit vast in het zadel, 

houd de teugels strak, 

jaag verder 

van afspraak naar leerling,

van kerk naar koor,

van gesprek, naar arts,

van cursus naar huis.

Spoed je mijn paard, 

dat we in deze wereld 

iets groots volbrengen.

Grauw is mijn paard

grauw en snel 

als een pijl.

Ik geef mijn grauwe sporen

drijf hem aan.

Maar op een dag, 

klopt de rust, 

aan mijn snel kloppende hartwand.

Mijn paard gaat uit galop 

en staat stil…

Ik vlieg uit het zadel,

De teugels zijn me ontglipt.

Mijn paard staat… 

en draaft weg.

Ik lig in het zand.

‘Wat wil je van mij!'

Zo schreeuw ik vertwijfeld.

"Stop, vergeet niet,

de tijd is van mij!'

Ik snuif, ik bries,

net als mijn grauwe,

bang ben ik voor die rust,

die bij mijn hartwand loert.

‘Hoe kan ik tot rust komen,

na al dit gehaast!'

Ik voel vanbinnen de druk

als een oneindige last.

Als een roulettespel

jagen mijn gedachten,

mijn gevoelens, 

mijn tegenspraken

in mijn ziel.
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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)

Is er dan tenslotte nog

die ruimte in mij, 

die het zwijgen verdraagt,

die zonder prestatie en druk,

volkomen gaaf in mij leeft?

Toon mij die ruimte,

zonder te oordelen,

zonder prestatie en dwang,

zonder tijdsdruk en drang,

Waar geen ander thuis is,

dan ik alleen.

Ik voel het zand

tussen mijn vingers

en adem 

de geurende lentelucht.

Voor de eerste keer

zo schijnt me,

zie ik de hemel.

De kleuren van de bomen,

het gras…

het kabbelen van de beek

die naast me stroomt.

Of …is het in mij?

Ik adem diep in

tot op de grond 

en laat los, 

eindelijk los.

Een droom haalt me in.

Ik sta in Genooi

in een kapelletje 

in mijn stad.

Leg mijn uurwerk 

in de handen van Maria.

en zing voor omzetting

van mijn jachtige tijd,

in gelatenheid…

Marianneke
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samen ontbijten

Beste allemaal,

Er is weer een nieuwe datum gepland voor 

het gezamenlijk ontbijt:  

zaterdag 15 april 2017 

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 grote 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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de dood is het einde niet

Al slaagt de mens er in 

zijn hand te leggen op het leven, 

te spelen met de chromosomen 

als met de legoblokjes uit de

toverdoos. 

Al kan de mens nu 

de geheimen van de stof ontraadselen 

en de sterren tellen 

en eigenmachtig doen 

alsof hij heer en meester is 

over leven en be-erven. 

Toch komt voor ieder mens 

het ogenblik van sterven, 

het allerlaatst' moment 

dat hij achterwaarts zal vallen 

zonder steun en zonder reling 

met niets dan niets 

onder zich en achter zich. 

Zult U dan klaar staan God 

om mij op te vangen 

met diezelfde warme handen 

die mij eens tot leven hebben

geboetseerd ? 

Wordt het vallen dan omhelzing, 

onstuimig spelen op de grens 

van tijd en eeuwigheid ? 

Mag ik dan 

dit land van vlees en bloed verlaten, 

naar het land van geest en stilte gaan ?

Zal ik dan in uw gezicht 

uitbundig lachen 

om de dwaasheid van mijn zonden 

en mijn redeloze angst ? 

Voorbij het zoeken en het vragen 

en het dolen in het duister. 

Als U mij opvangt, God … 

zal ik voorgoed beseffen 

dat U mijn Vader bent, 

die speelt en stoeit en lacht 

met al mijn angsten en begeren, 

dat U, Algrote, vreugde vindt 

in mijn klein bestaan. 

Dan mag ik roekeloos in U verdwijnen, 

niets dan adem in uw adem, 

een prille ademtocht in U 

die niets dan verte bent. 

Manu Verhulst
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om te kleuren
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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

30 april 2017.

Kopij voor dat nummer kan tot en met

21 april 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 
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