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 Het verhaal gaat verder ...

elke zondag 10 uur 



agenda februari - maart 2019

f e b r u a r i  2 0 1 9

3 10.00 u. JK-zondagviering

3 11.00 u. BREED OVERLEG

10 10.00 u. JK-zondagviering

13 19.15 u. Taizé-gebedsdienst

17 10.00 u. JK-zondagviering

20 13.30 u. Bijeenkomst communicanten (tot 15.30 u.)

24 10.00 u. JK-zondagviering

27 16.30 u. Vergadering Stg. Vrienden van de JK

m a a r t   2 0 1 9

3 10.00 u. Viering JK-Vastelaovend met Jocus Toekôms

6 19.00 u. Aswoensdag Gebedsdienst

10 10.00 u. JK-zondagviering - 1e zondag 40-dagentijd

14 19.30 u. Filmavond in kader van Vastenaktie 2019 (Michaëlkerk ‘t Ven)

17 10.00 u. JK-zondagviering

24 10.00 u. JK-zondagviering

27 13.30 u. Bijeenkomst communicanten (tot 15.30 u.)

31 ----------- GEEN VIERING IN DE JK VANWEGE DE VENLOOP

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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vieringen februari  - maart 
V. = voorganger;  A. = assistent;  L. = lector; + = muziek/zang

Zondag 3 februari 2019, 10.00 uur

Viering van breken en delen

V. Hub van den Bosch

A. Peter Verhoeckx

L. Marjo Bongers

+ JK-koor

Zondag 10 februari 2019, 10.00 uur

Viering  in Taizéstijl

V. Taizégroep

+ Taizégroep en samenzang

Woensdag 13 februari 2019, 19.15 uur

Taizégebed

V. Taizégroep JK

+ samenzang Taizéliederen

Aansluitend: koffie en thee

Zondag 17 februari 2019, 10.00 uur

Eucharistieviering

V. Piet Giesen

A. Leo Verbeek

L. Daniëlle Wipkink

+ JK Koor

Zondag 24 februari 2019, 10.00 uur

Viering van breken en delen

V. Truus van der Heijden

A. Henneke Roox

L. Margriet Meerts-Kwarten

+ Familie Bakokimi

Zondag 3 maart 2019, 10.00 uur

Vastelaovesviering met Jocus Toekôms

Viering van breken en delen

V. Truu en Peet

A. Jocus Toekôms

+ Zoeë is 't Laeve

Woensdag 6 maart 2019, 19.00 uur

ASWOENSDAG - Gebedsdienst

V. Hub van den Bosch

A. Marjo Bongers

+ cd's

Zondag 10 maart 2019, 10.00 uur

1e zondag veertigdagentijd

Eucharistieviering

V. deken Spee

A. Henneke Roox

L. Lenie Verhoeckx

+ JK-koor

Woensdag 13 maart 2019, 19.15 uur

Taizégebed

V. Taizé-werkgroep

+ samenzang Taizéliederen

Aansluitend koffie en thee

Zondag 17 maart 2019, 10.00 uur

2e zondag veertigdagentijd

Viering van breken en delen

V. Piet Linders

A. Hannie en Bert Kort, Erna Schreurs

+ JK-koor
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Zondag 24 maart 2019, 10.00 uur

3e zondag veertigdagentijd

Viering van breken en delen

V. Hub van den Bosch

A. Marlein Vaessen

L. Monica Lindackers

+ Piet Hegger

Zondag 31 maart 2019

Vanwege de VENLOOP is de

Jongerenkerk nagenoeg onbereikbaar.

Daarom GEEN VIERING

verjaardagen in februari 

2 feb. Gaugi Maes Interieurverzorgingsgroep

3 feb. Tiny Cornelissen Geluid

7 feb. Hay Jacobs JK Big Band (trombone)

9 feb. Françoise Offenberg

13 feb. Piet Linders Pastoraal team/liturgiewerkgroep/ Praaggroep

19 feb. Marga Peeters medewerkster voorportaal

20 feb. Wim Huys JK Big Band (trombone)

24 feb. Jan Gadiot Praaggroep

-3-



2 februari:  Maria Lichtmis 

Maria Lichtmis in de katholieke kerk, in het volksgeloof 

en als aarde- en hemelfeest

Maria Lichtmis is een katholiek feest dat op 2 februari gevierd wordt. Maria Licht-

mis is het feest waarop gevierd wordt dat Christus voor de eerste keer aan het volk

verschijnt. Het feest valt veertig dagen na Kerstmis. Veertig is ook het aantal dagen

dat Jezus in de woestijn verblijft voor hij zijn openbare optreden begint. In het

bijbelverhaal bij Maria Lichtmis wordt Jezus naar de tempel gebracht om hem te

laten zien. Hij wordt daar herkend als de Messias die God beloofd had. Het feest

sluit hiermee de kerstkring af. De Messias die verwacht wordt met Advent, is geko-

men en herkend met Maria Lichtmis. Tegelijkertijd wordt op dit feest al vooruit 

gekeken naar de lijdenstijd. Wanneer Simeon Maria zegent kondigt hij aan ‘dat

Jezus een teken zal zijn dat betwist wordt' (Luc.2:34). 
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Ontmoeting, reiniging en opdracht

De eerste namen voor dit feest zijn: Ontmoeting van de Heer of Feest van de Zui-

vering. In de evangelielezing voor deze zondag ontmoeten Simeon en Hanna de

Messias en verschijnt Maria voor de eerste keer na de geboorte in de tempel voor

de rituele reiniging na de geboorte. In de katholieke kerk stond de reiniging van

Maria lang centraal en heette het feest: Zuivering van Maria. Op dit moment staat

op deze zondag in de katholieke kerk Christus centraal. De naam van de zondag in

het missaal is: Opdracht van de Heer.  

Licht, het belangrijkste thema en de geschiedenis daarvan

Maria Lichtmis valt precies midden in de winter. Het is het feest van het steeds

sterker wordende licht. In een volksgezegde wordt het zo uitgedrukt: ‘Het wordt

lichter; na Kerstmis wordt het daglicht een hanensprong lichter, na Nieuwjaar een

hertensprong, en met Maria Lichtmis een heel uur.'  Vroeger werkten de boeren-

knechten na Maria Lichtmis alleen nog maar bij daglicht. Het feest heeft oude

invloeden. De Romeinen vierden in de vijfde eeuw voor Christus het Amburbale-

feest waarin de mensen in het begin van februari in de nacht met brandende fak-

kels door de straten trokken. Ze deden dit in navolging van de godin Ceres, die een

hele nacht op zoek was geweest naar haar dochter Proserpina die ontvoerd was

door de god Hades, de koning van de onderwereld. De onderwereld symboliseert

in dit ritueel de winter en Proserpina de lente. Met brandende fakkels werd  Pro-

serpina gezocht en de lente binnengehaald. Ook in de katholieke gebruiken van

Maria Lichtmis stond licht centraal. Vroeger werden in de katholieke kerk de kaar-

sen gewijd die gedurende het jaar gebruikt werden en was er een kaarsenproces-

sie. In het verhaal dat hoort bij Maria Lichtmis (Luc.2: 22-40) wordt Jezus herkend

door Simeon als het ‘licht dat geopenbaard wordt'. Het licht van de kaarsen en het

toenemende licht buiten verwijzen beide naar het licht van Christus. 

Volksgeloof en -gebruiken 

Weerspreuken

Er zijn veel weerspreuken met Maria Lichtmis. De boeren zagen vooruit naar oogst

en vroegen zich af hoe die uit zou vallen. Een voorbeeld van een spreuk is: ‘Licht-

mis schoon en klaar, geeft een vruchtbaar roggejaar.'    

Sneeuwklokjes

Sneeuwklokjes zijn de bloemen die horen bij Maria Lichtmis en op die dag in huis

gezet werden. Sneeuwklokjes bloeien rond 2 februari en zijn een eerste teken van
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de komende lente. Sneeuwklokjes bloeien zelfs in de sneeuw. De bloem symboli-

seert daarom hoop en moed in barre omstandigheden. Het is een witte bloem.

Daarom symboliseert de bloem ook zuiverheid. Dat past bij het thema van de ritu-

ele reiniging van Maria die op het feest van Maria Lichtmis gevierd wordt. 

Pannenkoeken 

In Brabant en België eet men pannenkoeken op Maria Lichtmis. Daarom wordt dit

feest ook wel ‘Onze-Lieve-Vrouw-schudt-de-pan' genoemd. Wanneer je met Maria

Lichtmis pannenkoeken at, werd je rijk, zei men vroeger in deze streken. De ge-

woonte om pannenkoeken te bakken komt voort uit het gebruik om nieuwe boe-

renknechten, die gewoonlijk begonnen te werken op Maria Lichtmis, koeken te

eten te geven tegen de heimwee.

Maria Lichtmis als aarde- en hemelfeest

In de protestantse traditie kennen wij Maria Lichtmis niet. Waarom Maria Licht-

feest vieren? De tweede helft van de winter duurt lang. Pasen lijkt in februari nog

ver weg. Pas in april komen er bladeren aan de bomen. Een viering van Maria

Lichtmis om uit te zien naar het voorjaar en dit te verbinden met het geloofsleven

en innerlijk leven, kan bemoediging geven.  

Wat zijn de thema's voor Maria Lichtmis als een aarde en hemelfeest? 

We wilden dit feest duidelijk onderscheiden van de lichtfeesten in december.

Daarom kozen we niet voor licht als thema, of voor een kaarsenprocessie in onze

viering van Maria Lichtmis. Verwachting kon het thema ook niet zijn, dat is het

thema van Advent. Ook mocht het feest niet lijken op Pasen. De reiniging en eerste

tempelgang van Maria als thema waren geen optie vanwege de associaties met

een negatieve wijze van kijken naar vrouwen en zwangerschap. Wij kozen ervoor

om de figuren van Simeon en Hanna en de natuur ten tijde van Maria Lichtmis

centraal te stellen. Dit past in het thema van de ontmoeting met de Heer. Zoals we

al zagen is Feest van de ontmoeting met de Heer, één van de eerste namen van

Maria Lichtmis. Verder hebben we een expliciete verbinding gelegd tussen het

bijbelverhaal en de natuur in de tijd van Maria Lichtmis.   

Wij zagen een sterke overeenkomst tussen het wachten van Simeon en Hanna en

het wachten op de lente in de wintertijd,  rond de tijd van Maria Lichtmis.  Simeon

en Hanna moeten lang wachten voor ze de beloofde Messias ontmoeten. Net als in

het bijbelverhaal is dit in de natuur een periode van ‘wachten'. De zaden rusten in

de aarde. Het wachten is het eerste thema van de viering geworden.
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3 februari Breed Overleg

Op zondag 3 februari 2019 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!

De agenda:

 

11:00 uur: opening door de voorzitter

11.05 uur: mededelingen vanuit het bestuur

11.10 uur: mededelingen door de penningmeester i.z. de financiën

11.15 uur: mededelingen Fairtrade Werkgroep, 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

Pastor:  Hub van den Bosch
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geslaagde familieviering

24 december 2018: Kerstmis met de communicanten en ouders

Op 24 december 2018 vond de Familie-Kerstviering 2018 plaats. Vooraf, zie foto,

hebben we samen met de communicanten geoefend. Dat alles heeft geleid tot een

mooie kerstviering op 24 december waarbij 135 bezoekers  samen een fijne en

inspirerende familieviering hebben gehad. Telkens weer mooi om te zien hoe

betrokken en inlevend de kinderen het kerstspel beleven.

 ter inspiratie

Zolang je ergens vanaf wilt

(gevoelens, gedachten, herinneringen),

is het onmogelijk om wérkelijk contact 

te maken met de dingen waar je vanaf wilt.

Zolang je ergens tegen vecht, kun je niet doordringen in de diepere realiteit 

van de dingen waartegen je vecht, want je

gaat er niet de ontmoeting mee aan.

En zolang je niet diepgaand de ontmoeting aan gaat,

staat één ding vast: je komt er niet vanaf.

Erik van Zuydam 
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kersttijd 2018

Nu de dagen weer hun gewone gang hebben, kunnen we met een goed gevoel

terugkijken, althans ik kijk met een tevreden gevoel terug op de kersttijd.

De voorbereidingen, de vieringen, de muziek en zang, de gezelligheid na de vie-

ringen, de ontmoetingen met elkaar. Alles stemt tot tevredenheid en daarom past

ook een woord van dank aan EENIEDER  voor haar of zijn inzet op welk gebied dan

ook. IEDERS bijdrage heeft ertoe geleid dat het een fijne tijd was.

Nu zitten we in 2019. Laten we samen proberen dit jaar weer te maken tot een

inspirerend en zingevend jaar voor een ieder. Dat er vele mooie momenten mogen

zijn, opdat we de moeilijke momenten aan kunnen.

Nogmaals allen bedankt!

Hub van den Bosch 

Adventsactie Solidaridad 2018

De actie Solidaridad in de adventstijd 2018 heeft 170,00 euro opgebracht voor de

cacaoboeren in Ghana.

Hartelijk dank daarvoor
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koffie-opbrengsten

december 2018 opgemaakt: 1-1-2019

Martin Huizinga

Datum Gebruikers Contant p.p. gemiddeld

2-12 37  39,- 1,05

9-12 26  24,- 0,92

16-12 22  20,- 0,91

23-12 22   28,- 1,27

30-12 26  35,- 1,34

samen ontbijten

Beste allemaal,

Er is weer een nieuwe datum gepland voor het

gezamenlijk ontbijt:  

zaterdag 16 februari 2019 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 drie kopjes koffie of thee. De totale kosten bedragen € 4,95 

Ik zie jullie graag tegemoet! 

Hartelijke groet, Marjo Bongers
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oproep voor mantels !!!

Beste mensen,

Wij, Lenie, Truus en ondergetekende zijn opzoek

naar mantels: regenmantels, wollen mantels, prin-

senmantels, bontmantels. Heren- of damesmantels,

het maakt niet uit.

Na 4 maart worden deze aan de Kleierkas

geschonken.

Hebt u nog wat in de kast hangen, neem contact

met ons op en een van ons komt hem halen, of

breng hem mee naar de Jongerenkerk.

Alvast bedank. Petra Verhoeckx

(p.verhoeckx48@ziggo.nl) - Tel. 06-20653991

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)
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ter inspiratie

Als haar verleden jouw verleden zou zijn,

haar pijn jouw pijn,

haar bewustzijnsniveau jouw bewustzijnsniveau,

dan zou je net zo denken als zij, 

je zou je net zo gedragen als zij.

Dit besef brengt vergeving, compassie, vrede. Eckhart Tolle

Als je gehecht bent aan het concept van de vrije wil,

ga dan je gang en breng het in de praktijk:

Kies voor de komende twee weken alléén maar

gelukkige gedachten en gevoelens.

Welke waarde heeft de vrije wil

als we die niet in de praktijk kunnen brengen? Stephen Wingate

Wat ik ook zoek, of denk te willen,

hoe lang het verlanglijstje ook is,

al mijn wensen zijn slechts een reflectie

van mijn verlangen om thuis te komen. Tony Parsons

Verlangen naar de toekomst 

wijst op de wens het heden te vermijden. Krishnamurti

Door een perfide speling van de natuur 

zorgen dezelfde hormonen 

die een jongen naar een meisje doen verlangen 

ook voor de puisten die haar afstoten. Midas Dekkers

Een scheikundige die uit zijn hart de compassie, 

het respect, het verlangen, het geduld, de spijt, 

de verrassing en de vergeving weet te extraheren 

en ze samenvoegt tot een eenheid, 

schept het atoom dat Liefde genoemd wordt. Kahlil Gibran

Verwondering is het verlangen naar kennis. Thomas van

Aquino
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ik zou zo graag ...

‘Jeugd die kan vechten en dromen…' dichtte Anton Van Wilderode. 

Ook vandaag zijn er jonge mensen die durven dromen: ‘Ik zou zo graag naar Afrika

gaan met Artsen zonder grenzen…'  ‘Ik zou zo graag ballet volgen en er mijn beroep

van maken…'  ‘Ik zou zo graag…' 

Daar zit telkens materiaal in om van te leven : soms met heel veel idealisme, soms

met heel veel fantasie, soms heel hoog gegrepen. 

Dromen zijn broos, vandaag wellicht meer dan vroeger want zij moeten worden

gerealiseerd in de wereld van volwassenen die alleen nog de taal van het geld

verstaan. Zij moeten gerealiseerd worden tussen zoveel leeftijdgenoten die geen

dromen hebben, die leven bij het ogenblik, die hun leven consumeren, zich laten

op sleeptouw nemen door een machtige ontspanningsindustrie. 

Een droom is iets heel subtiel in het leven. 

Je zou het leven kunnen vergelijken met een breiwerk: een eentonig aaneenrijgen

van allemaal dezelfde dagen en nachten. Twee steken links, twee steken rechts.

Blijkbaar heel monotoon, maar als het breiwerk een patroon heeft, een dessin, dan

krijgt het vorm, dan heeft het een doel. Dan is het geen breiwerk meer, dan wordt

het een trui om trots op te zijn.

Zo kan een droom het leven een vorm geven, er een lijn in steken. Dan wordt leven

een verhaal waarin plaats is voor plichtsgevoel, voor trouw, voor verantwoordelijk-

heid. 

Het leven is niet meer eentonig en alledaags als het de realisatie is van een droom. 

De oude Simeon uit het evangelie blikt op zijn leven terug. Nu mag ik doodgaan,

zegt hij, ik zal tevreden sterven. Hij had een droom en hij ziet die gerealiseerd. Zo

helemaal anders dan die Mario die voor televisie zijn euthanasie aankondigt omdat

het leven hem niets meer te bieden heeft dat hij de moeite waard vindt. ‘Doet ‘t

licht maar uit' zegt hij. 

Simeon zegt ‘ Het is goed geweest, Heer, U mag er een punt achter zetten want ik

heb het Licht gezien: een Kind dat een licht zal zijn voor de mensen van overal,

voor de heidenen, voor de niet-joden, voor ons, voor de hele wereld. Een licht dat

ons laat zien waar het op aan komt, dat ons leven een zin geeft. Het monotone

breiwerk van onze levensdagen krijgt zijn uiteindelijke betekenis. 

Er is geen levenseinde, wel een levensvervulling. Om dat Licht zijn onze voorouders

zo gelukkig geweest dat zij er een feest van gemaakt hebben. Zij noemden het

lichtmis en zij bakten pannenkoeken.

Manu Verhulst
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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 weg en heel dichtbij

NL46ASNB0871015617

o.v.v. renteloze lening of gift.

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 

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

Stichting Jongerenkerk Venlo

NL12ABNA0414143299

Stichting Vrienden 

van de Jongerenkerk Venlo

Secretariaat:

Mevr. Gerrie Gijsen, secretaris

Gerard de Vlamingstraat 19

06 - 453 725 74

Gerrie.gijsen@gmail.com

Bankrekening Stichting Vrienden

NL41RABO0173802850 

JK - Jouw Kerk - inleveren kopij

De volgende JK-Jouw Kerk verschijnt op

zondag 24 februari 2019.

Kopij voor dat nummer kan tot en met

15 februari 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.
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