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JONGERENKERK VENLO
  Het verhaal gaat verder ...

elke zondag 10 uur 



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)

agenda juni - juli 2017

j u n i   2 0 1 7

04 10.00 u. JK-zondagviering - Pinksteren

05 10.00 u. JK-viering - 2e Pinksterdag

11 10.00 u. JK-zondagviering

12 16.30 u. Overleg Pastoraal Team (tot 18.00 u.)

12 20.00 u. Bijeenkomst ouders communicanten (tot 21.30 u.)

14 19.30 u. Vergadering Bestuur JK

14 19.15 u. Taizé-gebed JK

18 10.00 u. JK-zondagviering in Taizé-stijl

21 13.30 u. Bijeenkomst communicanten (tot 15.30 u.)

23 09.00 u. Versieren Jongerenkerk voor 1e communieviering

25 10.00 u. Eerste communieviering

j u l i   2 0 1 7

02 10.00 u. JK-zondagviering

02 11.00 u. BREED OVERLEG - in voorportaal JK (tot 12.00 u.)

09 10.00 u. JK-zondagviering

10 16.30 u. Overleg Pastoraal Team (tot 18.00 u.)

14 Begin zomervakantie scholen

16 10.00 u. 1e vakantieviering

23 10.00 u. 2e vakantieviering

30 10.00 u. 3e vakantieviering
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vieringen juni - juli 2017
V. = voorganger; A. = assistent; L. = lector; M. = muziek/zang

Zondag 4 juni 2017, 10.00 uur

Pinksteren - Eucharistieviering

V. Piet Giesen en Truus v.d. Heijden

A. Peter Verhoeckx

L. Magriet Meerts-Kwarten

M. JK-koor

Maandag 5 juni 2017, 10.00 uur

2e Pinksterdag - Breken en delen

V. Hub van den Bosch

A. Dries Verhoeckx

L. Nicole Scheepers

M. Damesvereniging Animo Belfeld

Zondag 11 juni 2017, 10.00 uur

Viering van breken en delen

V. Piet Linders

A. Hannie en Bert Kort en Erna

Schreurs

M. JK-koor

Woensdag 14 juni 2017, 19.15 uur

Taizégebed

V. Taizégroep JK Venlo

M. samenzang Taizéliederen

aansluitend koffie/thee

Zondag 18 juni 2017, 10.00 uur

Vaderdag - Viering Taizéstijl

V. Taizégroep en Hub v.d. Bosch

M. samenzang Taizéliederen

Zondag 25 juni 2017, 10.00 uur

1e communieviering - Eucharistie

V. Piet Giesen, Truus v.d. Heijden, Hub

v.d. Bosch

A. communicanten en ouders

M. Gospelkoor Spirit of Love

Zondag 2 juli 2017, 10.00 uur

Spiritualiteitviering

V. leden Spiritualiteitgroep

M. JK-koor

Aansluitend:  BREED OVERLEG

Zondag 9 juli 2017, 10.00 uur

Afsluiting 52ste seizoen

Viering van breken en delen

V. Hub van den Bosch

A. Nicole Scheepers

L. Max Görtjes

M. JK-koor

Zondag 16 juli 2017, 10.00 uur

1e vakantieviering - Eucharistie

V. Piet Giesen

A. Marlein Vaessen

L. Leo Lambreghts

Muziek: nog niet bekend

Zondag 23 juli 2017, 10.00 uur

2e vakantieviering - breken en delen

V. Hub van den Bosch

A. Marjo Bongers

L. Leo Verbeek

M. Piet Hegger

Zondag 23 juli 2017, 10.00 uur

3e  vakantieviering - breken en delen

V. Truus van der Heijden

A. Gonnie Geurts

L. Henneke Roox

M. Marianneke Beurskens (piano)
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verjaardagen in juni 

16 juni Ingrid Reinhoud harpiste

17 juni Henk Linders

24 juni Gonnie Geurts assistent/lector

28 juni Nicole Scheepers Pastoraal team/Solidariteitsmaaltijd JK

28 juni Marga Stax gastvrouw

28 juni Theo Willemse Triple Quartet

29 juni Ton Jacobs Wel en Wee- groep

30 juni Max Görtjes Lector/webmaster/redactie Nieuwsbrief/ digitaal

archief

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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Gedachten bij Pinksteren

Het verhaal van meneer Vuurtje

Er was eens een dorpje. Dat heette IJskoud. Dat kwam, omdat de mensen er alle-

maal stijf uitzagen, net of ze bevroren waren! Hun gezicht stond altijd in een

ernstige plooi. Ze praatten bijna nooit met elkaar. Wanneer je aan de deur van een

huis in IJskoud aanbelde, dan kwam pas na lange tijd iemand opendoen.Die keek je

dan aan met zijn ijskoud gezicht, en dan werd je héél koel ontvangen.

Het was helemaal niet gezellig in IJskoud. De mensen kwamen ook weinig op

straat. De straten zagen er trouwens vuil en verwaarloosd uit. Op het plein ston-

den geen bloemen, want niemand zorgde er voor. En als er iemand ziek was, dan

kreeg hij van niemand bezoek.

Op een dag kwam er in het dorpje IJskoud een meneertje wonen. Hij heette Vuur-

tje. Hij was steeds in beweging, net zoals een vuur: dat beweegt ook altijd. Hij

glimlachte steeds, zoals de vlam van een kaars. En zijn ogen blonken, ze waren als

vonken van licht. Wanneer je bij hem aanbelde, liet hij je meteen met een glimlach

binnen. En het was gezellig bij hem, net als bij een gezellig haardvuur. Ja hoor, het

was een vurig meneertje.

In het begin gingen de mensen van IJskoud niet op bezoek bij meneer Vuurtje.

Maar na enige tijd vonden ze het toch plezierig bij hem te gaan. Meneer Vuurtje

kreeg meer en meer mensen op bezoek. Ook stond hij soms op het plein te praten

met enkele mensen van het dorp. Die zagen er al veel minder stijf en koud uit. En

na enige tijd waren er weer bloemen te zien. 

Aangemoedigd door het voorbeeld van Vuurtje gingen de mensen van IJskoud bij

elkaar op bezoek. De straten werden geveegd en de huizen geschilderd in mooie

kleuren. Er werd gelachen, gepraat en gespeeld. 

En op een dag zei de burgemeester: We gaan ons dorp een andere naam geven.

Voortaan wonen we niet meer in IJskoud maar in Lekkerwarm.
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Pinksteren.

Een handvol bange mensen wordt aaneengesmeed tot Kerk,

een jonge Kerk met nieuwe ideeën

in een oud geworden mediterrane cultuur.

Speels en beweeglijk vlamt de Kerk op

in alle grote havensteden van het Middellandse Zeebekken.

Een nieuwe tijd is geboren.

Terugvallen in de oude plooi is niet meer mogelijk.

'Vuur ben Ik komen brengen' zei Jezus de Messias

'en wat verlang Ik anders dan dat het zou branden'.

God speelt met vuur

tot in de harten van de mensen.

Telkens opnieuw kijken mensen mekaar in de ogen en lachen,

blij verrast om iets wat zij ook niet verstaan.

Mensen warmen zich aan elkaar,

leven voor elkaar,

versmelten met elkaar:

een vuurwerk van geest en lichaam

waarbij de één noch de ander

ooit nog wordt zoals voorheen.

De pinkstervlam van God

is een speels en beweeglijk ding dat nooit loslaat.

Het beweegt tot liefhebben, ook als het pijn doet,

zet een mens aan tot vergeving,

tot een telkens nieuw begin.

God legt zijn eigen vlam in ons hart.

Zijn aanwezigheid is als een kriebel in ons binnenste

om 'ja' te zeggen,

om lief te hebben,

om met Hem te versmelten tot één bestaan.

naar Manu Verhulst
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eerste communieviering

Jill, Carina en Fabio 
zondag 26 juni 

'MAAK VAN MIJ EEN REGENBOOG'

Op zondag 25 juni zullen in de Jongerenkerk Jill, Fabio en Carina hun eerste com-

munie doen. Deze eucharistieviering  begint om 10.00 uur.

Met deze feestelijke viering, waarin de communicanten en hun ouders mee voor-

gaan, sluiten we het traject af van de eerste communie 2017 met als thema: 'maak

van mij een regenboog'.

In deze viering zal naast de zang door de communicanten het Tegels Gospelkoor

'Spirit of Love' de muzikale invulling verzorgen.

We hopen dat ook veel vaste bezoekers in deze viering aanwezig zullen zijn.
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Fairtrade

Hoe staat het met de Fairtrade werkgroep?

Met de werkgroep zijn we nu een aantal keren bij elkaar geweest en enthousiast

aan de slag gegaan. We kunnen dan ook bij het volgende Breed Overleg al een

tussenstand geven.

Een stukje schrijven over Fairtrade is één, het

daadwerkelijk in praktijk brengen in een geloofs-

gemeenschap als de JK is heel wat anders.

Nu kom je er pas achter met hoeveel mensen en

groepen je te maken hebt. De mening van de

gemeenschap bij het vorige Breed Overleg was

positief. Zeker waren er en zijn er kritische vra-

gen en bedenkingen. Hier hopen we dan ook dat

we als werkgroep positief gesteund worden door

het enthousiasme van de gemeenschap.

Vanuit het bestuur krijgen we alle steun om te onderzoeken hoe we de Fairtrade

kerk vorm kunnen geven.

Nu voert het te ver om alles op te schrijven wat er gedaan en gezegd is. Op de

website van de JK staat

onder het kopje Fairtrade

naast informatie ook een

verslag per bijeenkomst.

Een paar dingen wil ik er

wel uitlichten.

 We hebben onze opdracht geprobeerd af te bakenen:

• het comfort en gemak mag er niet te veel onder lijden, we zien hier liefst een

verbetering.

• Kosten gaan voor de baten uit. Kortom we kunnen geen grote investeringen

doen.
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• Sommige suggesties vallen buiten de kaders van de opdracht van de werk-

groep, bijvoorbeeld een andere ruimte zoeken i.v.m. lager energieverbruik.

Enkele concrete punten:

• Hoe kunnen we het papierverbruik verminderen en milieuvriendelijk papier

(recycled) gebruiken. We hebben als groep de voorgangers en groepen die

een dienst voorbereiden gevraagd om te kijken of het mogelijk is om maxi-

maal één A4 tje te gebruiken. Bij het Breed Overleg op 2 juli hopen we hier-

over meer informatie te kunnen geven hoe zij daar over denken. Zodat we

dan samen met jullie de voors en tegens tegen elkaar kunnen afwegen.

• Fair trade koffie, koffiemelk en suiker?  Dit is duurder. Maar de basis is om de

"vrijwillige" bijdrage van €0,50 in het potje te doen. Naar aanleiding van de

opmerkingen bij het vorige Breed Overleg hierover kan Martin melden dat dit

al succes heeft gehad. Hij ziet een verhoging van de "vrijwillige" bijdrage.

• Hoe omgaan met energie.

• Milieuvriendelijke poets- en afwasmiddelen.

• In gesprek met de Solidariteitsgroep over het gebruik van duurzame produc-

ten bij solidariteitsmaaltijden. 

Ook hebben we gekeken naar wat op korte termijn kan, bijvoorbeeld minder en

gerecycled papier gebruiken voor de boekjes. 

Middellange termijn bijvoorbeeld hoe met energie om te gaan.  

Lange termijn investeringen om het energieverbruik omlaag te brengen. Vooral als

het gaat om grote investeringen zou je dat als werkgroep wel willen, maar daar

ontbreken simpelweg de financiën voor. Ook speelt mee dat we geen eigenaar van

het gebouw zijn en het een beschermd monument is.

Als we als JK-geloofsgemeenschap de Fairtrade Kerk in de praktijk kunnen brengen

en dat naar buiten uitstralen zijn we weer een klein beetje dichter bij een betere

wereld. 

Namens de Fairtrade Werkgroep: Leo Verbeek 

(bestaande uit: Gerard, Hans, Hermann, Hub, Leo en Max)
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Breed Overleg

Op zondag 2 juli is aansluitend aan de dienst 

in het Voorportaal in de Jongerenkerk een

BREED OVERLEG. We beginnen om uiterlijk

11.00 uur.

We nodigen ieder dan ook van harte uit deze

morgen vrij te houden om mee te praten!

Mocht je vragen, onderwerpen of suggesties

hebben die volgens jou aandacht verdienen

tijdens het Breed Overleg dan kun je die de

komende weken aanleveren  door ze op te sturen naar: 

Secretatriaat_bestuur@jkvenlo.nl Of jongerenkerkvenlo@hetnet.nl

Je kunt ook jouw vragen e.d. schriftelijk afgeven na de viering aan één van de be-

stuursleden of de pastor of inbrengen tijdens het Breed Overleg zelf.

De agenda:

11:00 uur: opening door de voorzitter

11.05 uur: mededelingen vanuit het bestuur

11.10 uur: mededelingen vanuit Werkgroep Fairtrade

11.20 uur: mededelingen Pastoraal team en/of Liturgiewerkgroepen

11.25 uur: in gesprek met de gemeenschap n.a.v. gedane mededelingen en andere

in de gemeenschap levende vragen, suggesties en opmerkingen

12.00 uur: afsluiting door de voorzitter

Voorzitter: Gerrie Gijsen

Pastor:  Hub van den Bosch
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Oproep: versterking gevraagd

Binnenkort krijgen we te maken met een onderbezetting bij het team dat het ge-

luid regelt in de Jongerenkerk. 

Echter indien jij zelf interesse hebt of als jij iemand kent die interesse heeft om ons

team te versterken, dan is van onderbezetting geen sprake.

 

Ook al weten jij of jouw kennis/familielid nog niets af van geluidsversterking en

microfoons, maar hebben jullie interesse, klop gerust bij ons aan en we helpen je

graag op weg. 

Meld je aan bij diegene die op zondag 10:00 uur achter het mengpaneel zit of

neem op enig ander moment contact op met Piet Welles, 

telefoon nummer: 06 1693 3036.

 

Het JK-versterkingsteam,

Tiny, Wiel en Piet
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ter inspiratie

Er is geen vrije wil.

Laat me niet lachen.

Als er een vrije wil zou bestaan,

zou iedereen gelukkig zijn.

Jan van Delden

Holding on is a much more fearful

condition than letting go.

(Je aan iets vastklampen is een veel

beangstigender toestand dan loslaten.)

Catharine Ingram

samen ontbijten

Beste allemaal,

Er is weer een nieuwe datum gepland voor het

gezamenlijk ontbijt:  

zaterdag 17 juni 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
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om de vruchten van de Geest

(bij Galaten 5:13-26)

Heer, wij bidden U:

laat uw Geest ons leven doorstromen,

laat ons vruchtbare ranken aan de wijnstok

zijn.

Soms kunnen wij elkaar niet luchten of zien.

Wij bidden U: geef ons liefde.

Soms zitten we in de put en vliegen we tegen

de muren op.

Wij bidden U: geef ons blijdschap.

Soms schelden we elkaar de huid vol, maken

we ruzie, verklaren we elkaar de oorlog.

Wij bidden U: geef ons vrede.

Soms zijn we kortaangebonden, drammerig en driftig.

Wij bidden U: geef ons lankmoedigheid.

Soms zijn we nors, niet erg gastvrij en zelfs vijandig.

Wij bidden U: geef ons vriendelijkheid.

Soms zijn we schijnheilig. Soms zijn wij ronduit slecht.

Wij bidden U: geef ons goedheid.

Soms komen we niet na wat we beloofden en laten we elkaar in de steek.

Wij bidden U: geef ons trouw.

Soms zijn we hardleers, hardvochtig en hardnekkig.

Wij bidden U: geef ons zachtmoedigheid.

Soms zijn we grenzeloos onvoorzichtig en hebben we onszelf niet meer in de hand.

Wij bidden U: geef ons zelfbeheersing.

God, laat de vrucht van de Geest overvloedig in ons groeien,

   zodat de mensen kunnen proeven dat U liefde bent. Amen.
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Vaderdag

Toen God een vader maakte

Toen God eraan dacht de vaders te scheppen, begon hij met een grote gestalte.

Een engel zei: "Wat is dat voor een vader? Kinderen hebt U zo klein gemaakt en zo

dicht bij de grond. Waarom maakt U dan de vader zo reusachtig groot? Hij zal niet

kunnen knikkeren zonder te knielen, geen kind instoppen zonder te buigen, zelfs

zijn kindjes niet kunnen kussen zonder te hurken."

"Dat weet ik allemaal. Maar ze zijn wel groot genoeg om alles in op te bergen wat

een jongen uit zijn zakken tevoorschijn haalt en toch weer klein genoeg om ge-

zichtjes te omvatten."

Toen gaf God zijn vaderfiguur brede schouders en een kloek gebouwd lichaam.

"Nou zeg, U maakt daar toch wel een hele stoere vent van."

"Natuurlijk! Een vader heeft brede schouders nodig om een slee te kunnen trekken

of om een jongen op een fiets in evenwicht te houden of om een slaperig hoofdje

tijdens een wandeling op te laten rusten."

God ging verder en Hij gaf aan de vader de grootste voeten die iemand ooit gezien

had.

"Maar dat kan toch niet! Gelooft U nu echt dat die grote schuiten 's morgens vroeg

uit bed zullen komen als de baby huilt? Of dat ze door een groep spelende kinde-

ren kunnen lopen zonder er enkele te vertrappelen".

"Oh, ze zullen hun werk heel goed doen. Let maar op. Ze zullen een klein kind

dragen dat er paardje wil op rijden of muizen uit de keuken verjagen."

God werkte de hele nacht door en gaf de vader weinig woorden maar een kloeke

stem, ogen die alles zagen maar kalm en verdraagzaam bleven. Toen voegde Hij er

nog iets aan toe, bijna als een inval op het laatste moment: tranen.

Toen wendde God zich naar de engel en vroeg: "Ben je er nu gerust op dat deze

vader evenveel liefde zal schenken als een moeder?"

En de engel zweeg stil...
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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 secreta-

riaat van de Jongerenkerk.

Mocht u Hub daar niet kunnen bereiken

of voor dringende zaken op andere

dagen nodig hebben dan is hij bereik-

baar 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

25 juni 2017.

Kopij voor dat nummer kan tot en met

16 juni 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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