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JONGERENKERK VENLO
  Het verhaal gaat verder ...

elke zondag 10 uur 



agenda maart  - april 2018

m a a r t   2 0 1 8

04 10.00 u. JK-zondagviering

05 16.30 u. Overleg Pastoraal Team (tot 18.00 u.)

10 13.00 u. Heilige Huisjes Tocht

11 10.00 u. JK-zondagviering

11 11.00 u. Ghana-ontmoeting (tot 13.00 u.)

14 19.15 u. Taizé-gebed

18 10.00 u. JK-zondagviering

20 19.30 u. Lezing Vastenaktie door Siem Ebus

25 10.00 u. JK-zondagviering - Palmzondag

25 11.30 u. Palmhöltjesoptocht

25 Venloop (hele dag)

29 20.00 u. Viering van Witte Donderdag

30 20.00 u. Goede Vrijdag - gebedsdienst

31 20.00 u. Paaswake

a p r i l   2 0 1 8

01 10.00 u. Viering van 1e Paasdag

02 10.00 u. Viering van 2e Paasdag

03 19.30 u. Vergadering Bestuur JK (tot 21.30 u.)

08 10.00 u. JK-zondagviering

11 19.15 u. Taizé-gebed

13 15.00 u. Bijeenkomst Solidariteitsmaaltijd

15 10.00 u. JK-zondagviering

16 16.30 u. Overleg Pastoraal Team (tot 18.00 u.)

22 10.00 u. JK-zondagviering

29 10.00 u. JK-zondagviering
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vieringen maart - april 2018
V. = voorganger;  A. = assistent;  L. = lector; + = muziek/zang

Zondag 4 maart 2018, 10.00 uur

3e zondag Veertigdagentijd

Viering van breken en delen

V. Hub van den Bosch

A. Leo Verbeek

L. Peter Verhoeckx

+ JK-koor

Zondag 11 maart 2018, 10.00 uur

4e zondag Veertigdagentijd

Eucharistieviering + Ghana-ontmoeting

V. Deken Spee, Piet Linders en Hub v.

d. Bosch

A. Marlein Vaessen

+ JK-koor + Familie Bakokimi

Aansluitend: Ghana-ontmoeting 

11.00-13.00 uur

Woensdag 14 maart 2018, 19.15 uur

Taizégebed

V. Taizégroep

+ samenzang Taizé-liederen

Aansluitend koffie en thee, 20.00 uur

Zondag 18 maart 2018, 10.00 uur

5e zondag Veertigdagentijd

Eucharistieviering

V. Deken Spee

A. Marjo Bongers 
L. Henneke Roox
+ Piet Hegger

Zondag 25 maart 2018, 10.00 uur

Palmzondag

Viering van breken en delen

V. Truus v.d. Heijden + Hub v.d. Bosch

A. Kinderen + Henneke + Margriet

+ Louise v.d. Brand en Jacqueline van

Elsbergen

Aansluitend: Palmhöltjesoptocht

Donderdag 29 maart 2018, 20.00 uur

Witte Donderdag - Eucharistieviering

V. Pastoraal Team

L. Max Görtjes

+ JK-koor

Vrijdag 30 maart 2018, 20.00 uur

Goede Vrijdag - Gebedsdienst

V. Hub van den Bosch

A. Leo Verbeek

L. Marlein Vaessen

+ CD / Vocal Group In the Mood

Zaterdag 31 maart 2018, 20.00 uur

Paaswake - Eucharistieviering

V. Piet Giesen en Hub v.d. Bosch

A. Henneke Roox

L. Margriet Meerts-Kwarten

+ Ingrid Reinhoud (harp)
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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)

Zondag 1 april 2018, 10.00 uur

PASEN - Eucharistieviering

V. Piet Giesen, Piet Linders, Truus v.d.

Heijden

A. Max Görtjes

+ JK-koor

Maandag 2 april 2018, 10.00 uur

2e PAASDAG

Viering van breken en delen

V. Hub van den Bosch

A. Marjo Bongers

L. Daniëlle Wipkink

+ Callistus Ensemble (Vic Weekers)

Zondag 8 april 2018, 10.00 uur

Viering van breken en delen

V. Piet Linders

A. Hannie en Bert Kort, Erna Schreurs

+ JK-koor

Woensdag 10 april 2018, 19.15 uur

Taizégebed

V. Taizégroep

+ samenzang Taizéliederen

Aansluitend koffie en thee

Zondag 15 april 2018, 10.00 uur

Viering in Taizéstijl

V. leden Taizégroep

+ samenzang Taizéliederen

Zondag 22 april 2018, 10.00 uur

Eucharistieviering

V. Piet Giesen

A. Leo Verbeek

L. Marlein Vaessen

+ Gerrie, Maara, Wiel

Zondag 29 april 2018, 10.00 uur

Breken en delen

V. Truus van der Heijden

A. Henneke Roox

L. Margriet Meerts-Kwarten

+ Familie Bakokimi
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verjaardagen in maart

03 Marlein Vaessen lid JK Koor / lector

05 Peter van Dooren JK Big Band (drums)

16 Lies Tummers

18 Marlie Hanraths Triple Quartet

19 Lilo Stark collecte/communie

22 Marieke v.d. Grinten-Sax JK Big Band (trompet)

26 Jos Peeters JK Big Band (trompet)

27 Jens Timmermans

29 Piet Linssen JK Big Band (trompet)

30 Heinz Dreuning JK Big Band (trombone)

31 Juliane Schmitz lid JK Koor

Ghana-ontmoeting 2018

Op zondag 11 maart is in de Jongerenkerk Venlo de Ghana-ontmoeting 2018. Om

10.00 uur beginnen we met een viering, waarbij ook deken Spee aanwezig zal zijn.

De viering staat in het teken van de Vastenactie en ons gezamenlijke dekenale

project in Kitase in Ghana. Over dit project zullen mensen van CO Foundation ver-

tellen.

Naast ons eigen JK-koor is er ook muziek van de familie Bakokimi. Verder zal ook

Wereldwinkel Venlo aanwezig zijn.

Na de viering is er gelegenheid elkaar te ontmoeten, in gesprek te gaan met men-

sen van de CO Foundation, de Wereldwinkel te bezoeken en te luisteren naar zang

van de familie Bakokimi. 

Dat alles onder het genot van een hapje en een drankje.

ZONDAG 11 MAART 2018

GHANA-ONTMOETING

JONGERENKERK VENLO

10.00-13.00 uur
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heilige huisjestocht 2018

RUNDJE REUVER

In het kader van de Vastenactie 2018 is op zaterdag 10 maart 2018  een wandeling

onder de naam Heilige Huisjes Tocht. Dit jaar wandelen we in de omgeving van

Reuver en bezoeken daar enkele bijzondere kappellen. We komen bij elkaar en

vertrekken en eindigen ook in het Parochiehuis te Reuver aan de Past. Vrancken-

laan 6 te Reuver.

Er is een route gemaakt van 7 km, netto-wandeltijd ongeveer 1 uur 40. Zo nodig is

de route nog in te korten. Achtereenvolgens staan we stil bij de Lourdesgrot in de

kloostertuin, vervaardigd uit dankbaarheid door de Joodse vluchtelingen, die in het

klooster hun toevlucht zochten na de Kristallnacht in november 1938. We lopen

dan naar de Lambertuskapel, de plaats waar de eerste kerk stond in Reuver. Napo-

leon verleende het kerkbestuur toestemming een jaarmarkt te houden rond deze

kapel. De tocht voert ons ook langs een stukje van de gemeente Peel en Maas aan

de oostkant van de Maas.  Vervolgens gaan we naar de Antoniuskapel aan de Kes-

selseweg. Via Heerstraat, Bergerhofweg en Mariastraat komen we bij de moskee.

We bekijken of we hier ook even kunnen binnengaan. Dan lopen we via Broeklaan,

Annastraat naar de kerk van Offenbeek, die onlangs aan de eredienst is onttrok-

ken. Echter achter de kerk is door vrijwilligers een nieuwe Barbarakapel gebouwd.

Dus ook in deze tijd worden er nog nieuwe kapellen gebouwd.

Mocht de tocht voorspoedig verlopen, dan kunnen we van hieruit nog de buurt-

schap Ronckenstein met kapel en Burgerbos bezoeken en daarna teruglopen naar

het parochiehuis.

De tocht kan vanaf de Barbarakapel ook ingekort worden: Keulseweg-Rijksweg.

Joon Dorssers heeft zich bereid verklaard als gids te fungeren en de deelnemers

van de nodige informatie te voorzien.

Zaterdag 10 maart 2018

Heilige Huisjestocht

Pastoor Vranckenlaan 6 te Reuver

10.00-13.00 uur
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op weg naar Pasen (1) 

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 waar-

heen 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, zo juist gestorven. 

Ze moet alleen verder, maar wil zijn

hand nog niet loslaten. 

Aan kinderen die voor elkaar de paas-

eieren verstoppen die ze eerst zelf

hebben gevonden. 

Als ik ‘Pasen' hoor, dan moet ik denken 

aan alles wat ons overweldigt. 

Veertigdagentijd

De veertigdagentijd is weer bezig, 

we spreken niet meer van ‘vasten', het

is een vervelend woord.

Ik zit er zelf ook mee. 

Daarom ben ik eens gaan nadenken

wat vasten voor mij zou kunnen

betekenen.

Misschien vind je er iets in, wat jou

aanspreekt!

Vasten is: op tocht durven gaan. 

Weg uit je vertrouwde zekerheden, 

je gewoonten, comfort, rust, welvaart

op het spel durven zetten.

Vasten is de grafsteen van je hebzucht,

eerzucht, heerszucht durven wegwen-

telen, zodat ze je niet verpletteren.

Vasten is durven ervaren wat honger

lijden is: het is vrijwillig doen wat mil-

joenen die hongerlijden gedwongen

doen.

Het is onrecht durven herstellen en het

niet langer toelaten.

Het is kritisch durven nadenken over je

eigen leven, 

vragen durven stellen die ingrijpende

gevolgen kunnen hebben 

voor jezelf

Erik Steynen
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lezing Siem Ebus 

Op dinsdag 20 maart is in de Jongerenkerk Venlo een lezing over zijn ervaringen in

Kitase in Ghana. Siem Ebus is van december tot en met 10 maart werkzaam ge-

weest bij Bart van der Grinten bij het project, waar we ons dit jaar als dekenaat

Venlo voor inzetten tijdens de Vastenactie 2018.

Siem komt 10 maart terug en zal ons graag vertellen over zijn ervaringen in Ghana.

We hopen dat velen willen komen luisteren naar zijn verhaal.

DINSDAG 20 MAART 2018 - 19. 30 uur

JONGERENKERK VENLO

Palmzondag 25 maart 2018 

Alhoewel er ook op deze zondag de VENLOOP is, komen we toch bij elkaar om

Palmzondag te vieren. Wellicht een wat aangepaste viering, waarbij Louise en

Jacqueline van Elsbergen de muziek verzorgen.

Aansluitend gaan we naar de Martinuskerk voor de Palmhöltjesoptocht. Enkele

oud-communicanten zijn aanwezig om mee te gaan. We hopen derhalve dat toch

ook mensen van onze eigen Jongerenkerkgemeenschap aanwezig zullen zijn. 

We weten het: het is moeilijk 

om in deze omstandigheden van

de Venloop de Jongerenkerk te

bereiken, in ieder geval NIET

met de auto.

Toch hopen we op een

sfeervolle samenkomst.
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op weg naar Pasen (2) 

Eén bloem

Soms kan één bloem 

al genoeg zijn 

om het landschap 

op te fleuren. 

Soms kan één woord 

al genoeg zijn 

om je hele dag 

goed te maken. 

Soms kan één moment van geluk 

sterk genoeg zijn 

om de zin in het leven 

te hervinden. 

Dat Pasen dit jaar 

de verandering mag brengen 

die ons leven nodig heeft. 

Palmpasen Aukje Wijma

de kerkklokken voorbij

vangen mijn ogen

nieuwe oude woorden

van een ezelsjong

dragende de Vredeskoning

voor even

een zwaaiende menigte

die uitroept

hosanna -  help toch

hoog te prijzen

ben U die komt

vandaag uitgespreide mantels

mensen

morgen worden plannen gesmeed

veertig dagen tijd

tijd van bezinning, neem me mee

 in je ondoordachte diepe

 grotten van stilte

 en inzicht

laat mij me verloren voelen en blij

 rustig en laat onrust

 niet eeuwig duren

stil mijn verlangen

naar wijsheid

breek me opnieuw

open voor  Goddelijk licht

Aukje Wijma

bij het kruis

hij stond er bij

en zag

stond er bij

en hoorde

over gescheurde gordijnen

die het heilige

zichtbaar maakten

Aukje Wijma
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een vonk is al genoeg ... 

We hebben het vaak gezongen en we zingen het nog: een vonk is al genoeg om het

vuur te doen ontbranden.  Maar waar is de vonk?

Ik zie Leo nog voor me. Met een rood hoofd prekend over de liefde, over de zorg

voor de misdeelden, de marginalen, de mensen zonder stem. En dat deed hij juist

met stemverheffing, met vuur, bijna met woede. Hij deed wat hij zei en hij zei wat

hij deed. Hij richtte Doortocht op, hij richtte de tweedehandsmarkt van Jan Mevis-

sen op, hij stond mee aan de wieg van vluchtelingenwerk. Maar ook in het kleine:

de zwerver die in een snackbar niks kon krijgen omdat hij stonk. Leo ging mee en

zei wat hij dacht en dat was voor iedereen duidelijk en de man kreeg zijn hambur-

ger. Voor alles  bleef hij de mensen vlak om hem heen zien. De slapers in het

rosarium, de vuilnisbaketers rond de frietkramen en al die anderen die hij kende

en die hem kenden.

Maar waar is de vonk nu? Waar is die gebleven? Ik zie die niet meer zo duidelijk. Ik

weet het wel. We zijn allemaal ouder geworden.... We hebben allemaal de licha-

melijke en geestelijke conditie niet meer om dat nog zo te doen. We hebben alle-

maal ook andere dingen die we moeten. Maar moeten wij het vuur dan maar laten

uitgaan, 6 jaar na de dood van Leo ?

Ik weet het wel, ook ik kan het niet meer opbrengen om méér te doen dan eens te

porren, eens de aandacht ergens op te vestigen. Alleen maar eens zeggen: ik zou

nog zo graag, maar het lijf werkt niet meer mee. Nu heb ik het dus gezegd.

Paul 
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Verkoop Jongerenkerk ...Onzin! 

Vanmorgen om 10.30 uur kreeg Hub van

den Bosch telefoon van Omroep Venlo. 

Er was een bijeenkomst geweest op de

gemeente waarbij de wethouder, blijk-

baar wethouder Satijn, heeft verteld dat

de gemeente bezig is met de koop van de

Jongerenkerk om daar studenten in te

huisvesten en dat zij in overleg was met

het bisdom en dat men de kerk wilde

onttrekken aan diensten.

Hub heeft meteen doorverwezen naar

het Federatiebestuur. Paul Dullaert heeft

dat ontzenuwd omdat hij ook niet wist

wat hij hoorde. De eigenaar van het

gebouw, het Federatiebestuur, weet ner-

gens van en geeft aan dat dit nooit ter

sprake is gekomen en zeker niet in de

planning zit.

Wat is er wel waar.

De gemeente Venlo heeft het Federatie Bestuur een tijdje terug benaderd omdat

men dhr. van Nispen in de arm heeft genomen om met partijen, omwonenden,

belanghebbende in maart in gesprek te gaan over de herinrichting van het Arse-

naalgebied. Daar moet straks in 2022 een nieuwe parkeergarage komen, het ge-

bouw van de Raad van de Arbeid wordt opgeknapt en daar komt de Universiteit

van Maastricht in en men wil kijken hoe men het Arsenaalgebied meer uitstraling

kan geven. De Jongerenkerk ligt in dat gebied en een van de vragen is ook of, als de

Universiteit daar behoefte aan heeft, men door de week eventueel de JK zou kun-

nen gebruiken als collegeruimte.

Het Federatiebestuur had naar de gemeente aangegeven dat dat eventueel moge-

lijk is MITS en ONDER DE GEGEVEN OMSTANDIGHEDEN dat de WERKZAAMHEDEN

EN DE GEWONE GANG VAN ZAKEN VAN DE JONGERENKERK ER NIET ONDER

MOCHTEN LIJDEN EN DE JONGERENKERK HAAR ACTIVITEITEN KAN DOEN. 
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WANT UITGANGSPUNT IS: DE JONGERENKERK IS EN BLIJFT GEBRUIKER VAN DAT

GEBOUW EN DAAR WIL HET FEDERATIEBESTUUR GEEN CONCESSIE AAN DOEN. DE

JONGERENKERK STAAT OP DE EERSTE PLAATS.

Dat eventueel op de momenten dat de Jongerenkerk NIET gebruikt wordt door de

Jongerenkerk Venlo bespreekbaar KAN zijn het voor andere doeleinden, zoals een

collegeruimte voor de Universiteit, is wellicht een mogelijkheid maar dit moet

besproken worden met de gebruiker. 

Men vroeg, mocht dat aan de orde zijn, hoe ik (Hub red.) daar tegenaan keek. Ik

heb aangegeven daar alleen een WIN,WIN situatie in te zien.

De Jongerenkerk ligt grotendeels door de week leeg, waarom zou dat niet be-

spreekbaar zijn mits: de Solidariteitsmaaltijd, de repetities en de vieringen, op welk

moment dan ook, niet in het gedrang komen.

Ik heb ook aangegeven dat het aan het Federatie Bestuur is om dat met het be-

stuur van de stg. Jongerenkerk Venlo te bespreken. Ik zou wel al de voorzitster

Gerrie Gijsen inlichten zodat het niet vreemd is als er een uitnodiging komt voor

gesprek met het Federatie Bestuur in deze.

In maart komen voorlichtingsavonden voor ondernemers rond het Arsenaalgebied

en voor omwonenden en de vraag was, zoals wel vaker dit soort vragen komen, of

dat in de Jongerenkerk kon.

Mits het uitkomt en er geen activiteit is, is dat meestal geen probleem en wordt

zoiets afgekaart en vastgelegd met Martien Huizinga. Deze keer is daarbij dan ook

het Federatie Bestuur betrokken. 

De gesprekspartner over wel of niet meenemen van de Jongerenkerk in de plannen

en wat de mogelijkheden zijn, is het Federatie bestuur, maar altijd in overleg met

het Stg. Bestuur van de Jongerenkerk. 

Blijkbaar is er vanuit het Federatie bestuur nog geen uitnodiging verstuurd in deze,

mogelijk ook omdat alles nog zeer prematuur is, men praat over 2018 als jaar om

zaken te bespreken, af te wegen en partijen en overige geïnteresseerden te infor-

meren.

Dus eigenlijk is en was er niets aan de hand behalve dat als de data zouden passen

er twee avonden in maart ergens (data zijn nog niet bekend) twee maal de Jong-

erenkerk gebruikt wordt voor een bijeenkomst.
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Oproep 

wie helpt mee om de Flyer van de Jongerenkerk Venlo te verspreiden?

In december hebben we een flyer gemaakt die we willen gebruiken om de

Jongerenkerk meer in de publiciteit te brengen.

(Voorkant) (Achterkant)
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We hebben nagedacht over hoe we deze flyer kunnen verspreiden binnen de

gemeentegrenzen van Groot Venlo. Niet in het wilde weg maar met een lijst van

plaatsen waar we deze willen ophangen en enkele exemplaren neerleggen.

De lijst omvat de volgende categorieën en in totaal 103 verschillende adressen:

· Apotheek · Bibliotheek · Fysiotherapie

· Gemeente Venlo · Huis van de wijk · Huisarts

· Tandarts · Verzorgingshuis · Wereldwinkel

· Wijkgebouw · Ziekenhuisafdelingen

We kunnen hulp gebruiken bij het verspreiden hiervan. Het is dan niet alleen een

kwestie van ophangen en neerleggen maar eerst even uitleggen wat je gaat op-

hangen en neerleggen om zo toestemming hiervoor te krijgen. Verder is het de

bedoeling dat je daarna nog één of twee keer  gaat kijken of er nog flyers liggen

om ze eventueel aan te vullen.

Heb je hier tijd voor en zin in, meld je dan mondeling of schriftelijk bij :

Max Görtjes (m.gortjes@hccnet.nl) of 

Hub van den Bosch (jongerenkerkvenlo@hetnet.nl)

Ook suggesties voor meer verspreidingsplaatsen zijn van harte welkom.

geslaagde vastelaovesdeens 

Op zondag 11 februari 2018 was het Jocusgezelschap met in hun midden prinses

Sofie 11e en adjudante Lynn aanwezig in de Jongerenkerk. Helaas was adjudante

Maayke ziek. Met velen was het Jocusvolk naar de Jongerenkerk gekomen om met

een Vastelaovesdeens de Vastelaovend 2018 te beginnen. Onder de bezielende

voorgangers Truuj en Peet en met een sprankelende overweging van de hand van

Gé en omlijst door de muziek van de huiskapel Zoeë is ut Laeve, werd het een

bijzondere viering.

Hopelijk zijn de drie carnavalsdagen ook zo verlopen als deze viering. 
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koffiegebruik - Fairtrade 

Fairtrade Jongerenkerk Venlo 

en gebruik Eerlijke Koffie

Als aanvulling  de maandstaat van het koffie-

gebruik, dat volgens mij bij de vaste bezoe-

kers onder de aandacht gebracht moet wor-

den.  

Fair Trade is  geen  etiket, maar een bewuste

keuze waarnaar je moet handelen.  

We moeten er samen achterstaan  en het ook

concreet maken.  
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samen ontbijten

Beste allemaal,

Er is weer een nieuwe datum gepland voor het gezamenlijk 
ontbijt:  

zaterdag 17 maart 2018 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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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: 

Corry Flüggen, 077 - 3510752

of: Truus v.d. Heijden, 077 - 3827363

JK - Jouw Kerk - inleveren kopij

De volgende JK-Jouw Kerk verschijnt op

25 maart 2018.

Kopij voor dat nummer kan tot en met

16 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 
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