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JONGERENKERK VENLO
  Het verhaal gaat verder ...

elke zondag 10 uur 



agenda feb - mrt. 2020

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

02 10.00 u. JK-zondagviering. Presentatieviering communicanten 2020
09 10.00 u. JK-zondagviering
10 16.30 u. Vergadering opschoonactie  in ‘t Groenewold
16 10.00 u. JK-zondagviering
17 19.30 u. Bijeenkomst ouders communicanten (tot 21.00 u.)
21 13.30 u. Bijeenkomst communicanten 2020 (tot 15.30 u.)
23 10.00 u. JK-zondagviering. Vastelaovend.
26 19.00 u. Aswoensdag - gebedsdienst

m a a r t   2 0 2 0

01 10.00 u. JK-zondagviering - 1e zondag 40-dagentijd
08 10.00 u. JK-zondagviering - 2e zondag 40-dagentijd
09 16.30 u. Overleg Pastoraal Team (tot 18.00 u.)
10 19.30 u. Werkgroep Fairtrade (tot 21.00 u.)
11 19.15 u. Taizéviering
14 10.00 u. Heilige Huisjestocht (tot 13.300 u.)
14 15.00 u. Bevrijdingsconcert JK Big Band (in Jongerenkerk)
15 10.00 u. JK-zondagviering - 3e zondag 40-dagentijd
20 13.30 u. Bijeenkomst communicanten (tot 15.30 u.)
22 10.00 u. JK-zondagviering - 4e zondag 40-dagentijd
25 17.00 u. Vergadering Stg. Vrienden van de JK
29 GEEN VIERING VANWEGE VENLOOP

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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vieringen jan. - feb. 2020
V. = voorganger;  A. = assistent;  L. = lector; + = muziek/zang

Zondag 2 februari 2020. 10.00 uur
VOORSTELLINGSVIERING

COMMUNICANTEN
Viering van breken en delen

V. Truus v.d. Heijden-Hub v.d. Bosch
A. communicanten 2020 Zoë en Joris
L. Henneke Roox
+ JK-koor en eigen muziek ouders

communicanten

Zondag 9 februari 2020, 10.00 uur
Viering van breken en delen

V. Piet Linders
A. Mieke Verkoeijen
L. Therezi Ezendam
+ JK-koor

Zondag 16 februari 2020, 10.00 uur
Eucharistieviering

V. Ruud Willemsen
A. Marjo Bongers
L. Daniëlle Wipkink
+ Spirit of Love

Zondag 23 februari 2020, 10.00 uur
VASTELAOVEND 

viering van breken en delen
V. Truu en Peet
A. Trio Jocus Toekôms
+ Joekskepèl “Zoeë is ´t Laeve”

Woensdag 26 februari 2020, 19.00 uur
ASWOENSDAG
Gebedsdienst 

V. Hub van den Bosch
A. Henneke Roox
+ Louise van den Brand

Zondag 1 maart 2020, 10.00 uur
1e  zondag Veertigdagentijd
Viering van breken en delen

V. Hub van den Bosch
A. Peter Verhoeckx
L. Max Görtjes
+ JK-koor

Zondag 8 maart 2020, 10.00 uur
2e  zondag Veertigdagentijd

Eucharistieviering
V. deken Spee
A. Leo Verbeek
L. Lenie Verhoeckx-Verhaegh
+ JK-koor

Woensdag 11 maart 2020, 19.15 uur
Taizégebed

V. Taizégroep 
+ Taizé-liederen
Aansluitend: Koffie en thee 

Zondag 15 maart 2020, 10.00 uur
3e  zondag Veertigdagentijd

Viering in Taizéstijl
V. leden Taizégroep + Hub v.d. Bosch
A. leden Taizégroep
+ Taizégroep en samenzang
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Zondag 22 maart 2020, 10.00 uur
4e zondag Veertigdagentijd
Viering van breken en delen

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

Zondag 29 maart 2020

GEEN VIERING 

De Jongerenkerk is vanwege de Venloop
niet of nauwelijks bereikbaar !

verjaardagen in februari

2 feb. Gaugi Maes
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
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presentatieviering
communicanten 2020

zondag 2 februari 2020

Op zondag 2 februari 2020 is de
presentatieviering van onze communicanten in
2020. In de viering zullen Zoë en Joris zich
voorstelen aan de gemeenschap. 
Sinds september zijn ze samen met Truus en
Hub op weg naar 2e  Pinksterdag, maandag 1
juni 2020, want dan doen ze de eerste
communie. 
We kennen ze al omdat ze meegedaan hebben in de
Sinterklaasviering. In de viering van 2 februari vertellen ze meer
over zichzelf.

Natuurlijk hopen we dat veel mensen uit onze eigen gemeenschap dan ook
aanwezig zijn om Zoë en Joris en hun ouders en broers en zussen van harte
welkom te heten.

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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Jocus Toekôms in JK Venlo

zôndaag 23 fibberwarie

Op zondag 23 februari zal in de carnavalsviering in de Jongerenkerk Venlo die om
10.00 uur begint het carnavalsgezelschap van Jocus Toekôms met in haar midden
het prinselijk trio haar opwachting maken.

Ook zal dan weer de huiskapel ‘Zoeë is 't Laeve' aanwezig zijn om met haar muzika-
le klanken deze viering kleur en luister bij te zetten.
De voorgangers in deze dienst van Breken en Delen zijn Peet (Petra Verhoeckx)  en 
Truu (Truus van der Heijden).

Alle grote en kleine Jocussen
en Jocusinnen  willen we voor
deze dienst van harte uitnodi-
gen.

-5-



ter inspiratie
bij carnaval en vastentijd

Carnaval het groot festijn
waar vele mensen gelukkig zijn
Dagen feesten, zwaaien zwieren
moppen tappen, lachen gieren

Carnaval o wat een feest
vier dagen zonder geest
De meeste verstoppen in dit land
hun narigheden en verstand

Er bestaat geen arm of rijk
voor een week is iedereen gelijk
Het maakt niet uit wie je bent
je wordt door iedereen gekend

De prins zwaait dan de scepter
met z'n gevolg heel gewoon
Hij verblijft onder zijn mensen
dat is met carnaval zo schoon

Maar dan na drie dolle dagen
kijkt Victor niet naar Jan
Dan is er het verschil weer
tussen rijk en de gewone man.

Carnaval Dansen, zingen, hossen en springen, 

het carnaval viert hoogtij.
Gekke kleding, je verstand op nul,
zo vliegen die dagen voorbij.

Het gouden vocht vloeit geleidelijk naar binnen,
Grappen en grollen, maar vooral veel gein.
Met z'n allen even geen zorgen,
er lijkt geen ellende, geen oorlog meer te zijn.

Toch kun je genieten van al die mensen, 
even geen verdriet, even geen pijn.
Geen verschil in arm of rijk,
Iedereen is nu gelijk.

Aswoensdag een dag van bezinning,
hoe zal het hun daarna vergaan?
Weer wakker worden in het dagelijkse leven.
kan iedereen gewoon weer verder gaan?
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Van as tot as (bij Aswoensdag) 

Na het carnavalsgedruis
de nonsens en jolijt
het teken van het kruis
in as, de vastentijd

In soberheid te leven
verstild in de woestijn
wordt het besef gegeven
van as tot as te zijn. 

De veertig lange nachten
dagen van angst en pijn
naar vocht en voeding smachten
alleen, alleen te zijn.

Doornen in vlees gesneden
de kroon die niemand past
de man die heeft geleden
die droeg de zwaarste last. 

Zijn offer ons gegeven
sterft af en bloeit weer op
uit as ontstaat nieuw leven
er groeit een nieuwe knop.

Veertig dagen 

1. Veertig dagen gaan wij reizen
door een onherbergzaam land.
Eenzaam, moe en zonder uitzicht 
zo ver je zien kunt: rotsen, zand.

2. Mijn ogen zoeken horizon.
Reikt iemand mij daar een hand? 
Soms win ik hoogte, stralend licht 
omgeeft mij van de overkant.

3. Van waterstromen kan ik dromen, 
levend water, koel en schoon.
Water is mij als een spiegel
waar ik jou mijn gezicht in toon.

4. Weerloos wacht ik op het donker, 
verlang naar bakens in de nacht. 
Licht opdat mijn voet niet struikelt
warm licht waarop ik weerloos wacht.

5. Buigzaam, teer en ingeslotenschors
en windsels tegen de kou. 
Ik kan pas bloeien, opengaan
door levend water, warmte, jou.

6. Stenen vertellen van mensen 
duizenden voeten onderweg.
Liefde zoeken we, nieuw leven, 
hoop en geloof in ons gelegd. 
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BASISSCHOOL VOOR KITASE IN GHANA

Na de carnavalsdagen vanaf woensdag 26 februari 2020 start de vastenactie 2020.
We gaan als dekenaat Venlo voor het 3e jaar aan de slag voor het project van Bart
van der Grinten en de Co- Foundation voor het realiseren van een basisschool voor
de kinderen in Kitase. Sinds een jaar werken zij nauw samen met de Holy Child
School.
Voor het programma verwijzen we naar de JK Jouw kerk van maart 2020 die
zondag 23 februari zal verschijnen.
Vanaf 1 maart zal in de Jongerenkerk weer de collectebus staan voor uw giften aan
het project 2020 ‘een basisschool voor Kitase'. 

-8-



Ruud Willemsen en Piet Giesen

verzorgen samen eucharistievieringen in de Jongerenkerk Venlo in 2020

Zoals wellicht al gemerkt en voor het eerst op 16 december 2019 hebben we naast
Piet Giesen een nieuwe priester, die regelmatig zal voorgaan in de Jongerenkerk.
Ook gaat traditiegetrouw deken Spee minimaal tweemaal per jaar voor in de
Jongerenkerk.
Ruud Willemsen is karmeliet en woont in Overloon. De afgelopen kerstdagen en
ook op 5 januari 2020 was hij aanwezig. Een en ander is in goed overleg met Piet
Giesen afgesproken en besproken.  In 2020 zullen zij beiden vieringen verzorgen. 
Ik zal Ruud vragen of hij voor de volgende JK Jouw Kerk van maart iets over zichzelf
wil vertellen. Ik ken Ruud als collega binnen de dienst geestelijke verzorging van
Dichterbij waar Ruud tot zijn pensionering werkzaam is geweest. Hij was daar
geestelijk verzorger in de regio Horst-Venray.

Hub van den Bosch

koffie-bijdrage december 2019

Datum Gebruikers     Contant p.p. gemiddeld
1/12 28 € 27,- €0,96
8/12 22 € 18,- € 0,82
15/12 28 € 25,- € 0,89
22/12 28 € 28,- € 1,00
29/12 30 € 32,- € 1,07

prijsafspraak koffie: kop koffie € 1,00 / tweede kop € 0,50 / bijlage (koekjes)  gratis 

d.d.: 31-12-2019
Martin Huizinga

-9-



kerk en politiek

Ik heb in juni 2013 onderstaande gepubliceerd in  JK Jouw Kerk.  Ik vind het nog zo
actueel, dat ik het nogmaals aan u aanbied.  Het was:

Een open brief aan Hub van den Bosch:

Beste Hub,

Ik schrijf je deze brief naar aanleiding van de preek van eerste kerstdag, waarin je
ons handelen, of liever ons NIET-handelen, tegen het licht hield. Veel daarvan was
naar mijn mening politiek gekleurd ofschoon je geen naam noemde.
In de bijbel zijn een aantal teksten te vinden, die duidelijk politieke  uitspraken zijn,
zoals: "Geef aan de keizer wat de keizer toekomt en aan God wat God toekomt."
In de middeleeuwen waren er een aantal bisschoppen, die er een eigen leger op na
hielden; Zij regeerden als een vorst  en voerden oorlogen. Politiek was een
dagelijks terugkomend gegeven.
In mijn jeugd was het normaal, dat, elke keer als er verkiezingen waren, er van de
preekstoel gewaarschuwd  werd om vooral niet socialistisch te stemmen en om
vooral zijn verantwoordelijkheid te nemen om KVP te stemmen.  Ook de
encyclieken waren zeker niet neutraal.
Tegenwoordig is het een grote uitzondering, wanneer een kerkelijke autoriteit  een
politieke uitspraak doet. Er lijkt een verbod op te staan, of er is een heimelijke
angst om in de schijnwerper te komen. Geloof is niet meer "in", niet meer "hot". 
Wanneer er politieke besluiten  worden genomen, die tegen de christelijke
beginselen ingaan, dan is het vanuit de kerken  oorverdovend stil. Mgr Muskes  lijkt
de laatste te zijn geweest, die zijn mond open durfde  te doen.
Daar waar de politiek of een partij spreekt of handelt tegen de tekst van Mattheus:
"Wat ge aan de minste der mijnen hebt gedaan hebt ge aan Mij gedaan…enz.", 
zou een protest moeten komen. Allereerst van de kerkleiding, maar als die verstek
laat gaan, zoals gebruikelijk, is het kerkvolk naar mijn mening  gerechtigd of zelfs
verplicht om  stelling te nemen tegen opvattingen,  die in strijd zijn met de
christelijke beginselen.
Ik ben het dus volkomen eens met je, wanneer je het onchristelijk maken van onze
samenleving  in de preek aan de kaak stelt en ik bewonder je hierin  en niet alleen
hierin (En ik schaam me een beetje, dat ik zelf  niet openlijker protesteer).

Met  vriendelijke groeten,
Paul Tummers.
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vastentijd

De vastentijd duurt 40 dagen van Aswoensdag tot Pasen. Wat je laat staan en waar
je vast, is door de eeuwen heen veranderd.
 
Pasen, het feest van de dood en opstanding van Jezus, is het belangrijkste feest
van christelijke kerken. De 40-daagse
“boetedoeningstijd” voor Pasen, ook bekend als
vastentijd, begint op Aswoensdag en bereidt de
gelovigen voor op Pasen. In de Katholieke kerk
worden op Aswoensdag de palmtakken van het
voorgaande jaar traditioneel verbrand en met de as
worden de gelovigen gemarkeerd met een kruis op
hun voorhoofd om hen eraan te herinneren "Denk
eraan, mens, dat u stof bent en weer tot stof
terugkeert".
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Op zondagen niet vasten

Volgens de traditie vastte Jezus 40 dagen in de woestijn en daaruit is de duur van
de vastentijd afgeleid. De hoge symboolwaarde van het getal 40 is ook te vinden in
andere passages in de Bijbel, zo vastte ook de profeet Elia 40 dagen in de woestijn,
het volk van Israël dwaalde wel 40 jaren na de uittocht uit Egypte door de woestijn
en Mozes was 40 dagen op de berg Sinaï.

De vastentijd wordt vanaf Paaszondag, die sinds het Concilie van Nicea in het jaar
325 is vastgesteld op de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente, terug-
gerekend. Pasen en Aswoensdag zijn daarom flexibele data. Iedereen die dat natelt
komt er snel achter dat het meer dan 40 dagen is tot Pasen. Dit komt omdat de
zondagen sinds de synode van Benevento in 1091 geen vastendagen zijn.
 
Van de Middeleeuwen tot vandaag

In de Middeleeuwen was de Advent een strenge vastentijd. Tegenwoordig wordt
er alleen nog in de tijd naar Pasen gevast De regels voor het vasten waren eeuwen-
lang zeer streng. Zelfs zuivelproducten waren verboden. Strenge, vastendagen zijn
nog steeds Aswoensdag en Goede Vrijdag. Tijdens de vastentijd, naast het laten
staan van alcohol, vlees of snoep, zijn andere vastende intenties in zwang. Naast
acties rondom het autoverkeer, die vragen om te heroverwegen hoe het zit met je
eigen mobiliteitsgewoonten, kijken veel mensen geen televisie en stoppen ze met
het doorbrengen op sociale netwerken en doen ze geen computerspelletjes. De
40-dagetijd is een uitnodiging om je eigen bestaan te heroverwegen en je te
concentreren op de essentie.
 
Gewoonten in de 40-dagentijd

De liturgische kleur van de vastentijd is paars. In veel kerken zijn in die periode
hongerdoeken te zien. De hongerdoeken gaan terug op een oud, middeleeuws
gebruik. Zij werd opgehangen om in de vastentijd het altaar waar de viering van de
eucharistie plaatsvond aan het oog te onttrekken.

Peter Oosterwijk
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hoop

Hopen is

tóch blijven leven in de vertwijfeling

en tóch blijven zingen in het duister.

Hopen is

weten dat er liefde is,

vertrouwen in morgen;

hopen is

in slaap vallen

en wakker worden 

als de zon weer opgaat.

Hoop is

bij de storm op zee land ontdekken;

is in de ogen van een ander lezen

dat hij  je heeft verstaan.

Zolang er hoop is,

zolang is er nog bidden

en zolang zal God ons

in zijn handen houden.

bisschop Martinus Muskens
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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 be-
reiken of voor dringende zaken op an-
dere dagen nodig hebben dan is hij
bereikbaar 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 23 februari 2020.
Kopij voor dat nummer kan tot en met
14 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 ma-
ken van deze mogelijkheid. Ook reac-
ties op artikelen zijn welkom.
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