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JONGERENKERK VENLO
 Het verhaal gaat verder ...

elke zondag 10 uur 



agenda juni - juli 2019

j u n i   2 0 1 9

02 10.00 u. JK-zondagviering
09 10.00 u. JK-zondagviering - PINKSTEREN
10 10.00 u. JK-viering van 2e Pinksterdag (onder voorbehoud)
16 10.00 u. JK-zondagviering
23 10.00 u. JK-zondagviering
30 10.00 u. JK-zondagviering - afsluiting 54e seizoen

j u l i   2 0 1 9

07 10.00 u. JK-zondagviering - 1e vakantieviering
07 12.30 u. Doop van Milano Pelzer
08 16.30 u. Overleg Pastoraal Team
14 10.00 u. JK-zondagviering - 2e vakantieviering
21 10.00 u. JK-zondagviering - 3e vakantieviering
28 10.00 u. JK-zondagviering - 4e vakantieviering

extra collecte t.b.v. JK

Pinksteren
Extra collecte t.b.v. de Jongerenkerk Venlo 

Zoals gebruikelijk is er met Pinksteren na afloop van de viering
weer een extra collecte t.b.v. de eigen Jongerenkerk Venlo.
We hopen op  een extra steuntje in de rug en dat iedereen daar
iets voor over heeft. De Jongerenkerk Venlo is het waard! Mede
door ieders steun, hoe klein dan ook, is het mogelijk de Jonge-
renkerk en al haar activiteiten mogelijk te maken.
Alvast hartelijk dank!
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vieringen juni - juli 1019
V. = voorganger;  A. = assistent;  L. = lector; + = muziek/zang

Donderdag 30 mei 2019, 10.00 uur
Hemelvaartsdag

Viering van breken en delen
V. Hub van den Bosch
A. Marjo Bongers
L. Daniëlle Wipkink
+ Merlijn van Moorsel (harp)

Zondag 2 juni 2019, 10.00 uur
Viering van breken en delen

V. Hub van den Bosch
A. Peter Verhoeckx
L. Paul-Jan Heijnen
+ JK-koor

Zondag 9 juni 2019, 10.00 uur
PINKSTEREN

Eucharistieviering
V. Pastoraal Team
A. Lenie Verhoeckx - Verhaeg
L. Max Görtjes
+ JK-koor

Maandag 10 juni , 10.00 u. (o.v.b.)
Viering van breken en delen

V. Hub van den Bosch
A. Marlein Vaessen
L. Monica Lindackers
+ cd-muziek

Woensdag 12 juni 2019, 19.15 uur
Taizégebed

V. Taizégroep JK
+ samenzang Taizéliederen
Aansluitend koffie en thee

Zondag 16 juni 2019, 10.00 uur

Viering in Taizéstijl 
V. Taizégroep
+ Taizéliederen en samenzang

Zondag 23 juni 2019, 10.00 uur

Viering van breken en delen 
V. Truus van der Heijden
A. Henneke Roox
L. Margriet Kwarten-Meerts      
+ Piet Hegger

Zondag 30 juni 2019, 10.00 u.
AFSLUITING 54STE SEIZOEN
Viering van breken en delen

V. Hub van den Bosch
A. Marjo Bongers
L. Mieke Verkoeijen
+ JK-koor
Aansluitend gezellig samenzijn met
vlaai en  een drankje in het voorportaal

Zondag 7 juli 2019, 10.00 uur
Viering van breken en delen

V. Piet Linders
A. Hannie en Bert Kort en Erna

Schreurs
+ Piet Hegger

Zondag 14 juli 2019, 10.00 uur
Eucharistieviering

V. Piet Giesen en Hub van den Bosch
A. Marlein Vaessen
L. Monika Lindackers
+ Ingrid Reinhoud (harp)
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Zondag 21 juli 2019, 10.00 uur
Viering van breken en delen

V. Hub van den Bosch
A. Marjo Bongers
L. Daniëlle Wipkink
+ Gé van der Heijden (piano)

Zondag 28 juli 2019, 10.00 uur
Viering van breken en delen

V. Truus van der Heijden
A. Henneke Roox
L. Margriet Meerts-Kwarten
+ Hans Cuppen

verjaardagen in juni 

16 juni Ingrid Reinhoud harpiste
17 juni Henk Linders
19 juni Valerie Smeets 1e communicant 2019
24 juni Gonnie Geurts
28 juni Nicole Scheepers Solidariteitsmaaltijd
28 juni Marga Stax gastvrouw
28 juni Theo Willemse Triple Quartet
30 juni Max Görtjes webmaster; werkgroep Fairtrade;  Nieuwsbrief, 

digitaal archief; redactie website; PR
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pinkstergedachten

Als mijn gedachten zouden spreken

Als mijn gedachten zouden spreken,
Over wat er is, of wat nog komen zal,
Dan hoorde men wel duizend preken,
Vol lofgezangen en met hoorngeschal.
 
Mijn woorden zouden blijven stromen,
Gelijk Uw rivier Heer, als een waterval,
Roepend, laat de Heiland tot u komen,
Hij, Jezus Christus, die wederkeren zal.

 
Heer Jezus, ook op deze pinksterdagen,
Is ‘t de uitstorting van Uw Heilige
Geest,
Die ik dankbaar in mij mee mag dragen,
‘t Is mijn redding, ommekeer geweest.
 
Vul mijn gedachten Heer, met klanken,
Zodat mijn stem dit alles ook
verwoordt,
Opdat ieder die nog moeten leren
danken,
Ook de boodschap van mijn Heere
hoort.
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1-9 juni:  pinksteractie 2019 

Geloven in de ander. Een wereldwijde missie

Missionarissen geven zó veel en vragen zó weinig. Soms kunnen zij wel wat steun
gebruiken. Daarom organiseren we van 1 tot en met 9 juni de Pinksteractie in pa-
rochies om geld in te zamelen zodat zij hun belangrijke werk kunnen blijven doen
voor de meest armen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.
U kunt daarin het verschil maken. Niet alleen voor honderden missionarissen en
missionair werkers , maar ook voor de mensen met en voor wie zij werken. Steun
de actie en laat zien dat we in onze Nederlandse parochies achter onze missiona-
rissen staan. Want hebben wij niet allemaal dezelfde missie?

Geloven in de ander.
Een wereldwijde missie

Dit jaar staat de Week Nederlandse Missionaris in het
teken van Geloven in de ander. Een wereldwijde missie.
Zuster Willy van Mer, Missiezusters Catechisten van het
Heilig Hart in Kameroen en missionair werker Jet Nauta in
Mexico, werken vanuit hun geloof en het vertrouwen in
de ander. Zij werken aan een wereldwijde missie. Gedre-
ven door hun geloof en rechtvaardigheidsgevoel gaan
missionarissen en missionair werkers op pad. Zij maken
zich sterk voor de meest kwetsbare mensen. Zij leven
samen met hen en strijden tegen onrecht, armoede en

uitsluiting. Zij geloven in de kracht van de mensen in de gemeenschap waarin zij
leven. Dat geeft hoop, kracht en moed om hun eigen situatie te veranderen.

Het belang van missiewerk

Honderden Nederlandse missionarissen en missionair werkers wereldwijd gaan
elke dag opnieuw de strijd aan tegen onrecht en armoede. Hierbij kunnen zij reke-
nen op financiële ondersteuning van de Week Nederlandse Missionaris (WNM).
Gesterkt door deze uiting van solidariteit, zetten zij zich met overgave in voor an-
deren. De steun van donateurs is onmisbaar. In een jaarlijkse campagne tijdens
Pinksteren brengen we missiewerk onder de aandacht bij Nederlandse parochies.
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Jet Nauta

zuster Willy van Mer

Solidair met de inheemse Maya’s in Mexico

Jet Nauta (47) is geraakt door de barre omstandighe-
den waaronder de Maya’s in het zuiden van Mexico
leven. Daarom werkt Jet bij de vredesorganisatie
Sipaz (Servicio Internacional para la Paz) in San Cris-
tobal de las Casas in de deelstaat Chiapas. Het is een
van de armste gebieden in Mexico, maar met zeer
rijke bodemschatten. Sipaz maakt zich sterk voor de
inheemse bevolking. De Maya’s wonen op land dat
interessant is voor de overheid en grote organisaties.
Zij worden bedreigd en van hun land verjaagd.

Zuster Willy moest het land uit vluchten

Zuster Willy van Mer (72), Missiezusters Catechis-
ten van het Heilig Hart is missionaris in Kameroen.
Dat land moest zij eind vorig jaar verlaten vanwege
dreigend geweld. Met pijn in haar hart verliet de
gedreven zuster haar kliniek in Baba.
Na bijna veertig jaar als missionaris in Afrika ge-
werkt te hebben was zij plotseling een vluchteling
met een reistas. ‘We hoorden schieten en zijn snel
naar binnen gegaan,’ vertelt zuster Willy. Samen
met zwangere vrouwen die bijna moesten beval-
len, moest zij schuilen.

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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bezoek bisschop Smeets

Zondag 28 april 2019
Bisschop Smeets bezocht de Jongerenkerk Venlo en 't Groenewold

Op zondag 28 april 2019 bezocht  mgr. Harrie Smeets, de nieuwe bisschop van
Roermond, de Jongerenkerk Venlo en aansluitend het Groenewold. Zo'n 40 men-
sen waren aanwezig bij dit bezoek. Mensen uit de eigen gemeenschap, mensen
van het Groenewold en deken Spee die de bisschop vergezelde.
Na een welkomstwoord door Gerrie Gijsen en een korte presentatie over waarmee
de Jongerenkerk  bezig is, gingen de aanwezigen in gesprek met de bisschop. The-
ma's als de vrouw in de kerk, de toekomst van de kerk, betrekken van jongeren bij
de kerk en het imago van de kerk kwamen aan bod.
De bisschop ging open in op de vragen en gaf ook af en toe aan dat hij het allemaal
ook niet wist.
Aan het eind van het gesprek werd de bisschop uitgenodigd een keer een viering
bij te wonen of zelfs voor te gaan. Daar stond hij niet afwijzend tegenover. 

Toen was het woord aan Piet Linders, coördinator van het Groenewold  om de
bisschop mee te nemen in de geschiedenis en de thema's waar het Groenewold
zich mee bezighoudt.
Aansluitend ging het gezelschap naar 't Groenewold waar een gezellig samenzijn
was met een hapje en drankje.

Terugblikkend mogen we zeggen dat het een goede middag was waarbij Jonge-
renkerk en Groenewold inzicht gaven in hoe zij, horend bij het dekenaat Venlo,
kerk proberen te zijn in deze tijd. 
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4 mei

Vrijheid als levensvoorwaarde en levensbehoefte

Geboorte is gedwongen vrijheid 
Van een beschermde ruimte

Naar een onbeschermde ruimte
Opgevangen worden door een moeder, door een vader

Door een gezin, door een familie, door een stam
Door een dorp, een wijk, een buurt…

Door een stad…….!

Vrijheid is beweging
Is de vrije ruimte krijgen

Is jouw energie laten stromen
Is ook onvrijheid ervaren

In opvoeding, onderwijs, werk, relaties

Vrijheid bestaat niet zonder onvrijheid
Vrijheid deel je immers met medemensen

Vrijheid vraagt om natuurlijke condities
Om schone lucht

Om schoon water 
Om schone producten

Om warmte 
Om liefde

Vrijheid is kiezen
Gevormd worden

Je eigen vorm kiezen
Jezelf als mens vorm geven

Is naastenliefde

Vrijheid is bewustzijn en bewustwording
Economie en techniek dienstbaar maken aan de mens

Dienstbaar aan de groei van de mens
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Dienstbaar aan de menselijke gemeenschap
De maatschappij, de zakelijke belangen, de markt dienstbaar maken aan de mens

Vrijheid is niet de mens dienstbaar/ondergeschikt maken 
aan economie, techniek, zakenleven en markt

Vrijheid is werkgelegenheid bieden
Is verzorging bieden

Balans zoeken tussen menselijke waarden en zakelijke waarden
Is mededogen, naastenliefde, is liefde
Is Macht dienstbaar maken aan liefde

Vrijheid is respect voor de mens 
Voor zijn natuur als mede-bewoner van onze aarde

Vrijheid is respect voor de Heelheid en Eenheid
Vrijheid is verbinding 

(aanvulling dd 5 mei 2019)

Tenslotte: Vrijheid is sterven 
en de vrijheid van de Geest en de Ziel ervaren

Is loslaten, sterven en opstijgen
Is bevrijding

Is de Onbewogen Beweger ….voelen!   

Henk Linders
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Global Goals Evenement

Op 5 mei jongstleden vond het plaats, het Global Goals Evenement van Venlo. 
FAIR Venlo had, samen met Jongerenkerk Venlo, Joriskerk, Wereldwinkel Venlo en
't Groenewold de handen in elkaar geslagen om dit evenement van de grond te
krijgen. Van 10.00 uur tot 15.00 uur was het te doen, in en rondom de Jongeren-
kerk. Het programma bestond onder andere uit een markt, een lezing, en ver-
schillende organisaties werden in het zonnetje gezet vanwege de mijlpalen op
Global Goals gebied die ze bereikt hebben.

Programma
Het programma startte om 10.00 uur met een gezamenlijke maaltijd in de Jon-
gerenkerk, met ruimte voor bezinning over vrijheid, met muziek en teksten. Het
JK-Koor zorgde voor een muzikale bijdrage. De maaltijd was in handen van Hub van
den Bosch namens de Jongerenkerk en ds  René Silvis namens de Joriskerk.
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Na de maaltijd was het woord aan Arno van Remortel, voorzitter van FAIR Venlo.
Hij leidde de middag die in het teken staat van het uitreiken van juryrapporten aan
instanties die mijlpalen op het gebied van de Global Goals hebben weten te
bereiken. De uitreiking werd gedaan door de voorzitter van de landelijke Fairtrade
Gemeente Campagne, Henk Zandvliet. Wethouder Pollux werd het podium
opgevraagd, omdat gemeente Venlo de titel Fairtrade Gemeente heeft
geprolongeerd. Fontys Venlo werd gehuldigd voor de voortzetting van de titel
Fairtrade Hogeschool. Jongerenkerk Venlo verkreeg de titel Fairtrade Kerk en
daarnaast het predikaat Groene Kerk. Landhuis De Barones uit Arcen verkreeg de
titel Fairtrade Restaurant.

Daarna volgde een inspirerende lezing over de Global Goals, door Maartje Aarts,
voorzitter van het Platform Global Goals Oss.
Na deze lezing kreeg het programma een vervolg buiten. Daar vond de officiële
onthulling plaats van de plaquettes voor Fairtrade en Groene Kerk, die op de 
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Van links naar rechts: Marij Pollux (namens Gemeente Venlo), Henry Walboomers
(namens Fontys Hogeschool Venlo), Marjolein en Peter Both (namens Landhuis De
Barones), Gerrie Gijsen (namens Jongerenkerk Venlo), Henk Zandvliet (voorzitter
landelijke Fairtrade Gemeente Campagne)

Jongerenkerk bevestigd zijn. Voorzitter van Jongerenkerk Venlo Gerrie Gijsen
maakte, met hulp van wethouder Pollux, het bedekkende doek los.

Binnen en op het plein waaraan de Jongerenkerk gevestigd is (Huzarenplaats),
waren stands ingericht. Een vijftiental instellingen die zich op de een of andere
wijze bezighouden met het realiseren van Global Goals, boden hier informatie aan,
over waar zij mee bezig zijn.
Na de onthulling van de plaquettes, sloot Arno van Remortel het officiële gedeelte,
onder uitreiking van een presentje: de gehuldigde organisaties kregen een
Fairtrade-Shopper: een "kekke boodschappentas waarmee je jouw interesse voor
fairtrade producten uitdrukt" (aldus de aanprijzing op de website van de Wereld-
winkel).

Het publiek kon de kraampjes van de meewerkende organisaties bezoeken die
zowel in als buiten de Jongerenkerk te vinden waren. Muziek was er van Fanfaar
Trotwaar.
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Interessant was en is te zien hoeveel Venlose organisaties al lokaal meewerken aan
de realisering van een of meerdere van de 17 Global Goals. Informatie was er
onder andere van: Zelfregiecentrum Venlo, DAC (Dagactiviteitencentrum Venlo),
Stadstuinderij, FAIR Venlo, Samen-stroom, Amnesty International, Co-foundation,
Gezondste Regio 2025, Wereldwinkel Venlo, Fontys Hogeschool Venlo,
Voedselbos, de strijders voor gelijke rechten voor LHBTI+ van Roze Zaterdag, en de
Eerlijk Winkelen Route (als je hun app downloadt kun je meteen een wandeltocht
houden langs de hieraan deelnemende winkels en horecagelegenheden).
Het evenement duurde tot 15.00 uur.

JONGERENKERK VENLO NU OFFICIEEL GROENE EN FAIRTRADE KERK

Op zondag 5 mei 2019 werd de Jongerenkerk Venlo officieel Groene en Fairtrade
kerk werden. Na een bezinnende maaltijd en enkele verhalen was het zover: Gerrie
Gijsen, onze voorzitster, en Marij Pollux, wethouder gemeente Venlo, onthulden
samen de bordjes aan de voorkant van onze Jongerenkerk.
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sfeervolle viering

EERSTE COMMUNIE IN DE JONGERENKERK 

Met een sfeervolle viering op zondag 12 mei van de 1e communie van Senn, Nina,
Tara, Kay, Imke, Valerie en Guusje sloten we het 1e communieproject 2019 af. In
een door de ouders mooi versierde Jongerenkerk waren zo'n 200 aanwezigen om
deze viering mee te vieren.  Het thema van de 1e communie 2019 was ´ VLIEG JE
MEE!´.
De voorgangers in deze viering waren Piet Giesen, Truus en Hub en de
communicanten en hun ouders. De muzikale bijdrage was van ons eigen JK-koor.
Naast wat passende 1e communieliederen zong dat bij gelegenheid van
Moederdag ook ‘Veur ôs mam'  en passend in het thema ‘Vlieg je mee' ook Fly
away.
Daarnaast was het ook bijzonder dat twee oma's, Petra Verhoeckx van Nina en
Debby Spunda van Guusje, beiden respectievelijk  ‘Kinderogen' en ‘Gelök' zongen.

We hopen dat we 7 jongelui iets hebben kunnen meegeven voor de toekomst.
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samen ontbijten stopt

Marjo Bongers bedankt!

Vanwege de teruglopende belangstelling en het feit
dar Marjo een aantal keren in haar eentje aan het
ontbijt zat heeft Marjo besloten om te stoppen met
het organiseren van eens per maand op de 3e
zaterdag een ontbijt bij Leurs. Marjo  geeft aan dat
ze het al die jaren met veel plezier heeft gedaan en
dat het ook altijd gezellig was.

Maar nu heeft ze toch definitief besloten te stoppen.

Een woord van dank aan Marjo voor al die jaren en voor de mooie momenten die
ze mensen op de zaterdagmorgens bezorgd heeft.
Namens alle mensen die in het nu en in het verleden deelnamen: 
MARJO BEDANKT!

koffie-opbrengsten april 2019

Datum Gebruikers Contant p.p. gemiddeld
7-4 32 personen € 32,-- 1,00
14-4 30 € 26.-- 0,87
21-4 28 € 31,-- 1,11
28-4 23 € 24,-- 1.04

Prijsafspraak: Kop koffie:  € 1,00  ; tweede kop : € 0,50   koekjes gratis. 

opgemaakt: 1-5-2019
Martin Huizinga 
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Hub, dankjewel !

Dank aan onze pastor Hub van den Bosch

Er is in en rond de Jongerenkerk altijd veel te doen. 

De zondagse vieringen van 10 uur zijn natuurlijk bij
de meeste mensen het ijkpunt en die worden tel-
kens weer geweldig mooi verzorgd. De inhoud inspi-
reert altijd weer. Daarnaast zijn er talrijke zaken die
ook zijn aandacht nodig hebben. Hub heeft daar een
stevige klus aan.

De laatste weken/maanden hebben echter wel héél
veel van Hub gevergd.  Als we denken aan Palmzon-
dag met de Palmhöltjesviering en Palmhöltjesop-
tocht, dan is het duidelijk dat dit nogal wat werk
gekost heeft om het voor iedereen leuk te maken. 

De Goede week blonk weer uit door een veelheid
van mooie vieringen en toen was het Pasen……….

Aansluitend was er het weekend waarin bisschop Smeets zijn opwachting kwam
maken in het hele dekenaat en ook in de JK. De voorbereidingen voor die dag re-
sulteerden in een uitstekende ontvangst.

De week daarna was het weer raak: de JK werd zowel Groene Kerk als Fair Trade
Kerk! 
Een officiële toekenning als 'Fairtrade kerk' door het bestuur van Fair Trade Neder-
land hoorde daarbij en dit alles in het kader van een Fair Trade dag waarbij o.a.
ook de gemeente Venlo, Fair Venlo , de Fontys Hogeschool en de Wereldwinkel
vertegenwoordigd waren. Een belangrijke samenwerking.
De bordjes werden onthuld om de wereld hiervan op de hoogte te stellen.
De bijbehorende marktdag met levende muziek was eveneens een feest om mee
te maken. Ook dat kwam allemaal niet automatisch tot stand; dat vroeg heel wat
aan organisatie, waarvan het leeuwendeel op de schouders van Hub neer kwam.
Het liep op rolletjes.
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De zondag daarna was alwéér bijzonder: zeven kinderen deden de Eerste Heilige
Communie in de JK. 
Zij waren maandenlang voorbereid op deze gebeurtenis door Hub en Truus, waar-
bij ook de ouders zich zeer betrokken toonden. Dat maakte het extra mooi, zowel
bij de voorbereidingen als bij de daadwerkelijke ceremonie. Alles en iedereen
straalde! De communicanten, hun ouders én de hele kerk waren feestelijk aange-
kleed. Een prachtige en waardige ceremonie.

Hierboven is beschreven wat we zelf waarnemen. Maar ....  er gebeurt héél veel
wat we niet kunnen zien, met mensen die niet zo in de openbaarheid willen komen
omdat dat dan weer niet helpt…. Hub is er ook dan. 

Natuurlijk zijn er vele vrijwilligers die hun medewerking verlenen. Dank aan al deze
mensen. 

Graag willen we een woord van grote dank uitspreken aan Hub, die zonder veel
druktemakerij en vaak op de achtergrond van alles wat op zijn pad komt iets moois
weet te maken. Daarbij zijn uitstekende organisatorische kwaliteiten volledig daar-
voor inzet. Hub, héél hartelijk dank voor het verzetten van bergen werk!

Lenie Verhoeckx-Verhaeg, Jan Lammerse en Gerrie Gijsen - bestuur Stichting JK 

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
vanaf  09.30 uur aanwezig op het secre-
tariaat 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 30 juni 2019.
Kopij voor dat nummer kan tot en met
21 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.
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