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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 mei - juni 2018

m e i   2 0 1 8

06 10.00 u. JK-zondagviering, met daaraan aansluitend:

11.00 u. BREED OVERLEG (tot 12.00 u.)

10 10.00 u. JK-viering van Hemelvaartsdag

13 10.00 u. JK-zondagviering

20 10.00 u. JK-viering van Pinksteren

21 10.00 u. JK-viering van 2e Pinksterdag

27 10.00 u. JK-zondagviering

j u n i   2 0 1 8

03 10.00 u. JK-zondagviering

10 10.00 u. JK-zondagviering

17 10.00 u. JK-zondagviering

18 19.00 u. gezamenlijk overleg Pastoraal Team en Bestuur

24 10.00 u. JK-zondagviering
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vieringen mei - juni 2018
V. = voorganger;  A. = assistent;  L. = lector; + = muziek/zang

Zondag 6 mei 2017, 10.00 uur

Breken en delen

V. Hub van den Bosch

A. Margriet Meerts-Kwarten

L. Max Görtjes

+ JK-koor

Donderdag 10 mei 2018, 10.00 uur

HEMELVAARTSDAG - Breken en delen

V. Hub van den Bosch

A. Marjo Bongers

L. Daniëlle Wipkink

+ Astrid Meijer

Zondag 13 mei 2018, 10.00 uur

MOEDERDAG - Breken en delen

V. Piet Linders

A. Leo Verbeek

L. Marlein Vaessen

+ JK-koor

Woensdag 16 mei 2018, 19.15 uur

Taizégebed

V. leden Taizégroep

+ samenzang Taizéliederen

Aansluitend koffie en thee

Zondag 20 mei 2018, 10.00 uur

PINKSTEREN - Eucharistieviering

V. Piet Giesen

A. Peter Verhoeckx

L. Marjo Bongers

+ JK-koor

Maandag 21 mei 2018, 10.00 uur

2e Pinksterdag

Breken en delen

V. Hub van den Bosch

A. Henneke Roox

L. Daniëlle Wipkink

+ Piet Hegger

Zondag 27 mei 2018, 10.00 uur

Breken en delen

V. Truus van der Heijden

A. Henneke Roox

L. Margriet Meerts-Kwarten

+ Spirit of Love

Zondag 3 juni 2018, 10.00 uur

Breken en delen

V. Hub van den Bosch

A. Leo Verbeek

L. Marlein Vaessen

+ JK-koor

Zondag 10 juni 2018, 10.00 uur

Breken en delen

V. Piet Linders

A. Hannie en Bert en Erna

+ JK-koor

Woensdag 13 juni 2018, 19.15 uur

Taizégebed

V. Taizégroep

+ samenzang Taizéliederen

Aansluitend koffie en thee
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Zondag 17 juni 2018, 10.00 uur

Eucharistieviering

V. Piet Giesen

A. Marjo Bongers

L. Daniëlle Wipkink

+ Fam. Bakokimi

Zondag 24 juni 2018, 10.00 uur

Breken en delen

V. Truus van der Heijden

A. Henneke Roox

L. Margriet Meerts-Kwarten

+ Merlijn van Moorsel (harp)

Zondag 1 juli 2018, 10.00 uur

AFSLUITING 53ste SEIZOEN

Breken en delen

V. Hub van den Bosch

A. Marjo Bongers

L. Daniëlle Wipkink

+ JK-koor

verjaardagen in mei

01 Patricia Spee - bloemengroep/poetsgroep

02 Chris Dik - JK Big Band (tenorsax)

03 Maria van Duinhoven - bloemengroep

09 Nelly Schreurs

15 Carla Faust - Boer

15 Piet Giesen - Pastoraal Team

19 Bep Notenboom

19 Mieke Verkoeyen - Taizégroep

30 Corry Flüggen - Wel-en-Wee-groep

30 Peter Schurman
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Breed Overleg - 6 mei

Op zondag 6 mei is aansluitend aan de viering

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!

De agenda:

 

11:00 uur: opening door de voorzitter

11.05 uur: mededelingen vanuit het bestuur

11.10 uur: mededelingen door de penningmeester inzake de financiën

11.15 uur: mededelingen pastoraal team en/of andere werkgroepen

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
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Pinksteren

Pinksteren is een hoogfeest. In alle kerken zingen en bidden  gelovige mensen om

de komst van de Geest, om zijn begeestering die in het leven inslaat als een storm-

wind en een vuur. 

Maar het zijn allemaal brave mensen die gelovigen. Zij zijn niet direct het publiek

dat de straat optrekt om te betogen. Ik zie ons morgen nog niet op de barricaden

staan en nog minder de nodige vernielingen aanrichten om media aandacht op te

wekken. 

Zijn we dan lauwe christenen? Wat is er aan de hand met ons christendom?

Hebben wij de Geest verraden? Is zijn vuur uitgeblust? 

Ik denk het niet. De stormwind en het vuur, de begeestering is nog niet alles. Wat

ze teweegbrengen is belangrijk. Waar wil de Geest met ons naar toe? En dan

komen we uiteindelijk terecht op de weg van Jezus, de meester van de zachte

waarden. 

Hij roept niet op tot agressie, wel tot vergeving. Hij roept niet op tot vernieling,

wel tot werkzame hulp. Hij nodigt ons uit tot een tedere zorg voor het kleine en

het kwetsbare. 

Een voorbeeld. Als christen worden wij ten diepste geraakt door het feit dat in

Afrika mensen er toe gebracht worden mekaar af te slachten door het feit dat er

diamanten in hun ondergrond zitten. 

Als christenen zijn wij niet blind voor dat onrecht in de wereld. Maar daarom gaan

wij nog geen winkelruiten insmijten. Maar kijk, Memisa, de organisatie van kerke-

lijke missie, is nu nog als enige aanwezig in dat gebied om voedsel en medische

hulp te bieden. Dat is het werk van de Geest. 

Christenen staan misschien niet als eersten op de barricaden maar de cijfers van

bijvoorbeeld Vastenaktie zijn niet minder efficiënt als antwoord op de ongelijkheid

in de wereld. 

De stormwind en het vuur van de Geest zijn niet vernietigend, maken van de

andere geen vijand. Integendeel! Ze maken van een mens nooit een fanaticus en

zetten geen mensen tegen mekaar op. 

Pinkstervuur vernietigt niet. Maar je kunt je er wel aan warmen. 

Manu Verhulst
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Week Nederlandse Missionaris 2018 

Gedreven door hun geloof en naastenliefde zetten missionarissen en missionair

werkers zich in voor de kwetsbaren in de samenleving. Zij geloven in de ander en

blijven waar anderen gaan. Onze steun hebben ze hierbij hard nodig.

Laat uw solidariteit blijken tijdens de jaarlijkse Pinksteractie van de Week

Nederlandse Missionaris, die alweer 80 jaar bestaat. 

De Pinksteractie loopt van 12 t/m 20 mei. Daarin staan pater Bert Hagendoorn

o.f.m., missionaris in Papoea (Indonesië) en  Inge Kuiphuis, missionair werker in

Guatemala, twee inspirerende  mensen, centraal.

Opdat zij hun werk ter plekke kunnen doen, hebben ze onze steun nodig. 

Steun de Week Nederlandse Missionaris door uw gift in de collectebus achter in de

Jongerenkerk op zondag 13 mei.
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nieuwe paaskaars

De nieuwe paaskaars die tijdens de Paaswake is ontstoken heeft als

thema verbondenheid met en tussen de wereldreligies.

Op de paaskaars staan vijf grote tradities afgebeeld: jodendom, islam,

hindoeïsme, humanisme en het christendom. Met deze paaskaars in ons

midden willen wij onze verbondenheid met de grote stromingen

uitdrukken. Mag het leiden tot meer toenadering en begrip voor elkaar. 

De essentie van elke religie, van elke religieuze stroming is, zoals Leo

Brueren wellicht zou benadrukken,  de Liefde.

vastenactie 2018 in JK Venlo

De Vastenactie 2018 in de  Jongeren-

kerk Venlo, aansluitend bij het

dekenale project van "een  basisschool

voor Kitase" heeft het mooie bedrag

van 745,00 euro opgebracht.

Dit geld is bestemd voor het project

van de CO-Foundation van Bart en

Emmy van der Grinten in Ghana.

Iedereen bedankt voor de bijdrage en

gulle gift. We hebben weer laten zien,

dat we een gemeenschap zijn van

delen wat je hebt en delen wat je bent

met de ander.
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KRO-NCRV inspiratiedag:
thuiskomen 

Voor KRO-NCRV-leden is er op 30 juni van 10.30 - 18.00 u. in en rond het Museum

Catharijnenconvent te Utrecht de Inspiratiedag 2018 met het thema Thuiskomen.

Workshops, lezingen én mensen waar je geinspireerd van raakt. Het wordt een dag

vol nieuwe ervaringen en nieuwe inzichten. Het programma omvay o.a.

bezoek aan tentoonstellingen Shelter en Feest in het Catharijneconvent / opname

tv-programma Geloofsgesprekken met Leo Fijen / live-uitzending radioprogramma

Zin in Weekend / lezingen en diverse workshops van onder anderen Annemiek

Schrijver, Wilfred Kemp, Roderick Vonhögen en Antoine Bodar, Inez en Jos van

Oord / optreden van de Zandtovenaar / optreden Wishful Singing / twee stads-

wandelingen/ meet & greet met diverse presentatoren.

zie ook:

https://www.wishfulsinging.nl/concertagenda/concert/kro-ncrv-inspiratiedag/
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vrijwilligers gezocht voor
Solidariteitsmaaltijd JK Venlo

Beste mensen,

Zoals jullie weten vindt er elke week in de Jongerenkerk Venlo op woensdag een

Solidariteitsmaaltijd plaats voor dak- en thuislozen en mensen met een heel smalle

beurs.

Het aantal varieert tussen de 10-25-30 personen. De maaltijd wordt verzorgd door

vrijwilligers. Vrijwillige koks die koken en vrijwilligers die in de Jongerenkerk de

tafels dekken en aanwezig zijn tijdens de maaltijd opdat alles rustig en vlekkeloos

verloopt.

De maaltijd is van 17.00- 18.30 uur. Vooraf aan de maaltijd moeten de tafels

gereed gemaakt worden en alles klaargezet worden. Dat vindt plaats vanaf 16.15

uur.

Momenteel heeft men behoefte aan uitbreiding van vrijwilligers die mee willen

helpen om vanaf 16.15 uur alles in gereedheid te brengen, aanwezig te zijn tijdens

de maaltijd en te helpen bij het opscheppen en zorgen voor een rustig en goed

verloop en aansluitend mee op te ruimen. 

Het kost u die woensdagmiddag 2,5 uur van uw tijd.

De frequentie ligt aan u zelf en hoeveel ruimte u heeft en dat kan 1 woensdag per

maand zijn, maar mag ook vaker.

Wilt u meer informatie, dan kunt u die vragen aan Hans Spee, Nicole Scheepers of

gewoon eens binnenlopen op de woensdagmiddag om zelf te ervaren en te kijken

of het bij u past.

U kunt ook mij aanspreken zondag na of voor een viering of via de mail:

jongerenkerkvenlo@hetnet.nl,  of bellen, 06-10729578.

Mocht u interesse hebben en tijd, meld u dan aan. De Solidariteitsmaaltijd hoort

bij onze Jongerenkerk en bij waar wij voor staan:  aandacht voor de medemens,

m.n. de meest kwetsbare!

Namens de Solidariteitsmaaltijd

Hub van den Bosch
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bevrijdingsconcert

Zaterdag 5 mei 2018/Domani 20.00 uur

Geachte lezer,

In Domani geeft Koninklijk Philharmonisch Gezelschap Venlo, 5 mei a.s. een bevrij-

dingsconcert.

Sef Derkx zal, met hulp van beeldmateriaal van Venlo na de oorlog, de luisteraars

door het programma leiden. 

De harmonie o.l.v. John Bartels begeleidt de Venlose solisten Mirjam Alders en

Frank Donders, waarbij gekozen is voor een toepasselijk repertoire wat hoort bij de

tijd van de bevrijding.

Zowel Amerikaanse als Nederlandse muziekstukken worden ten gehore gebracht.

Het belooft een indrukwekkende avond te worden, waarbij wij u graag van harte

welkom heten.  

Het concert begint om 20.00 uur en de zaal gaat open om 19.30 uur.

Indien u kaarten wilt reserveren, kunt u dit kenbaar maken via

secretariaat@harmonie-venlo.nl of via telefoonnummer 077-3524177

Wij hopen van harte u te mogen begroeten.

Koninklijk Philharmonisch Gezelschap Venlo

Yvonne Timmermans

Secretaris

KONINKLIJK PHILHARMONISCH GEZELSCHAP VENLO

OPGERICHT 1 JULI 1822

“DE HERMENIE”
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samen ontbijten

Beste allemaal,

Er is weer een nieuwe datum gepland voor het

gezamenlijk ontbijt:  

zaterdag 19 mei 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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extra collecte voor de JK Venlo

In het Pinksterweekend van 20 en 21 mei 2018 wordt er aansluitend aan de vierin-

gen een EXTRA COLLECTE gehouden. De opbrengst van deze collecte is voor het

eigen voortbestaan van de Jongerenkerk Venlo.

Deze collecte wordt van harte bij iedereen aanbevolen.

ter inspiratie

Als jij gelooft dat degene van wie je houdt

anders moet zijn dan ze is,

dan heb je helemaal geen relatie met haar.

Je hebt een relatie met een ideaalbeeld in je hoofd.

Je hebt een relatie met je eigen gedachten. Scott Kiloby

Alles wat leeft heeft de ingeboren drang

om tot bloei te komen.

Wat de mens er voornamelijk van weerhoudt

om zich te ontplooien, zijn de ideeën

die hij heeft over zichzelf. Erik van Zuydam

( uit 'De Ontdekking van het Nu')

Vrede is geluk in rust,

Geluk is vrede in beweging. Wolter Keers

Verlangenloosheid 

is je diepste verlangen. Alexander Smit 

 

Zodra je iets probeert los te laten 

hou je het steviger vast. Erik van Zuydam
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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

zondag 27 mei 2018.

Kopij voor dat nummer kan tot en met

18 mei 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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