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agenda maart - april 2020

m a a r t   2 0 2 0
01 10.00 u. JK-zondagviering - 1e zondag 40-dagentijd

11.30 u. Wandeling naar en viering in kapel van Genooy en Lourdeskapel v.w.
75 jaar bevrijding

02 19.30 u. Lezing i.h.k.v. 75 jaar bevrijding door Herman van Rens in Michaëlkerk
08 10.00 u. JK-zondagviering - 2e zondag 40-dagentijd
09 16.30 u. Overleg Pastoraal Team (tot 18.00 u.)

19.00 u. Afrika-bijeenkomst i.h.k.v. de Vastenactie 2020 (tot 21.30 u.)
10 19.30 u. Werkgroep Fairtrade (tot 21.00 u.)
11 19.15 u. Taizéviering
13 17.00 u. Viering 25 jaar Regiment Huzaren
14 10.00 u. Heilige Huisjestocht (tot 13.300 u.)

15.00 u. Bevrijdingsconcert JK Big Band (in Jongerenkerk) (tot 17.30 u.)
15 10.00 u. JK-zondagviering - 3e zondag 40-dagentijd
20 09.00 u. brood bakken met  communicanten (tot 12.00 u.)

13.30 u. bijeenkomst communicanten (tot 15.30 u.)
22 10.00 u. JK-zondagviering - 4e zondag 40-dagentijd

10.30 u. Ghana-ontmoeting Reuver (tot 13.00 u.)
25 17.00 u. Vergadering Stg. Vrienden van de JK
29 GEEN VIERING VANWEGE VENLOOP

a p r i l  2 0 2 0
03 13.30 u bijeenkomst communicanten (tot 15.30 u.)
05 10.00 u. JK-zondagviering - Palmzondag

11.30 u. Palmhöltjesoptocht
06 16.30 u. Overleg Pastoraal Team (tot 18.00 u.)
09 17.00 u. Maaltijd communicanten b.g.v. Witte Donderdag

20.00 u. Viering van Witte Donderdag
10 20.00 u. Gebedsdienst b.g.v. Goede Vrijdag
11 20.00 u. JK-viering - Paaswake
12 10.00 u. JK-viering - Paaszondag
13 10.00 u. JK-viering - 2e Paasdag - viering b.g.v. van het 40jarig huwelijksfeest

van Harry en Marieke van Heijst - Joosten
19 10.00 u. JK-zondagviering
26 10.00 u. JK-zondagviering
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vieringen maart - april 2020
V. = voorganger;  A. = assistent;  L. = lector; + = muziek/zang

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

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 !

Zondag 5 april 2020, 10.00 u.
PALMZONDAG 
Gebedsdienst

V. Hub van den Bosch en Truus van
der Heijden

A. communicanten.
L. Henneke Roox
+ JK-koor

Donderdag 9 april 2020, 20.00 u.
WITTE DONDERDAG

Eucharistieviering
V. Pastoraal Team en Ruud Willemsen
A. Max Görtjes
+ JK-koor

Vrijdag 10 april 2020, 20.00 u.
GOEDE VRIJDAG

Gebedsdienst
V. Hub van den Bosch
A. Henneke Roox
+ cd-muziek

Zaterdag 11 april 2020, 20.00 u.
PAASZATERDAG 

Eucharistieviering
V. Piet Giesen en Hub van den Bosch
A. Leo Verbeek
+ Louise Bente
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Zondag 12 april 2020, 10.00 u.
PAASZONDAG

Eucharistieviering
V. Pastoraal Team en Piet Giesen
A. Marjo Bongers
L. Daniëlle Wipkink
+ JK-koor

Maandag 13 april 2020, 10.00 u.
2e Paasdag

40 jarig huwelijkfeest Harry en Marieke
van Heijst - Joosten

Viering van breken en delen
V. Hub van den Bosch
A. familie van Heijst
+ High Tea

Zondag 19 april 2020, 10.00 u.
Viering van breken en delen

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

Schreurs
+ Ingrid Reinhoud

Zondag 26 april 2020, 10.00 u.
Viering van breken en delen

V. Hub van den Bosch
A. Marlein Vaessen
L. Monika Lindackers
+ nog niet bekend

verjaardagen in maart

03 mrt Marlein Vaessen - lid JK-Koor
05 mrt Peter  van Dooren - JK Big Band: drums
18 mrt Marlie Hanraths - Triple Quartet
19 mrt Lilo Stark
22 mrt Marieke Sax - JK Big Band: trompet
26 mrt Jos  Peeters - JK Big Band: trompet
27 mrt Jens Timmermans
29 mrt Piet Linssen - JK Big Band: trompet     
30 mrt Heinz Dreuning - JK Big Band: trombone
31 mrt Juliane Schmitz - lid JK-Koor
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in actie voor een basisschool
in Kitana / Ghana

maandag 9 maart 2020: ‘De kracht van Afrika?!'

Medio deze eeuw zal de
wereldbevolking afnemen.
Voor alle continenten geldt
dit. Behalve voor Afrika. Het
grootste continent van onze
aardbol telt dan niet alleen
het grootst aantal mensen,
het is tegelijk het rijkst aan
grondstoffen en is eveneens
het armste deel van de
wereld. Terwijl grote delen
van de bevolking over een
enorme veerkracht en uit-

eenlopende en krachtige tradities beschikken, is er het laatste decennium vanwege
allerlei redenen een omvangrijke emigratie op gang gekomen. 
Wat als jouw dagelijkse leven zich in die tegenstellingen afspeelt en de kracht van
jouw continent mogelijk aan jou voorbijgaat?
Deze avond vindt plaats o.l.v. Michiel van der Grinten (Stichting Oberon) en Funs
Pollux (Omroep Venlo), die als gespreksleiders de avond en het gesprek in goede
banen leiden.
Verder werken mee: René Poels (Wereldpaviljoen), Anita Bagonluri (SparX Lear-
ning Xperience Foundation) en Marco van Lier (Fontys International Business
school). Johnatan Opoku (VVV-Venlo en ambassadeur CO Foundation) en Piet Lin-
ders (Stichting ‘t Groenewold) zullen de opening verzorgen.
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Plaats: Jongerenkerk Venlo (Minderbroedersstraat 1)

Programma:
19.30 uur: Inloop met koffie en thee
20.00 uur: Opening door Johnatan Opoku en Piet Linders
20.05 uur: Korte presentaties door Anita Bagonluri, René Poels en Marco van

Lier 
20.30 uur: In gesprek met zaal en inleiders o.l.v. Michiel en Funs
21.15 uur: Afsluitend woord Hub van den Bosch

Na afloop is er een drankje en kunnen we napraten.

zaterdag 14 maart 2020:  Heilige Huisjes Wandeling

Deze keer vindt deze Heilige Huisjes
Wandeling in het kader van de
Vastenactie 2020 plaats langs bijzondere
plekken die te maken hebben met de
oorlog b.g.v. 75 jaar bevrijding. Onder
leiding van een stadsgids John Dekkers
wandelen we langs speciaal voor 75 jaar
bevrijding uitgezochte locaties. 
De start is bij het Limburgs Museum en
de afsluiting is bij de Jongerenkerk Venlo
alwaar aansluitend om 15.00 uur ieder
die wil kan genieten van het
Bevrijdingsconcert van de JK Big Band.

Programma:
12.30 uur start Limburgs Museum
14.00 uur afsluiting Jongerenkerk Venlo

Aanmelden verplicht via: info@stichtinggroenewold.nl
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zondag 22 maart 2020: Ghana-Ontmoeting in Reuver

Op zondag 22 maart 2020 willen in Reuver de Ghana-Ontmoeting houden in het
kader van de Vastenactie 2020. Evenals de afgelopen jaren zetten de dekenale
MOV-Groepen van het dekenaat Venlo zich in voor ‘een Basisschool voor Kitase'.

De dag begint met een viering om 10.45 uur in de parochiekerk van Reuver waarbij
ook deken Spee aanwezig zal zijn en mee voorgaat. In deze viering zal iemand van
de Co Foundation kort als overweging iets vertellen over het project. Aansluitend
willen we dan gezellig samenzijn in het Parochiehuis naast de kerk. Daarbij is de
Wereldwinkel Tegelen aanwezig en er zal gezorgd worden van een kop (eerlijke) 
koffie of thee, muziek en de tentoonstelling is daar aanwezig.
Het is de laatste Ghana Ontmoeting omdat dit jaar het 3e en laatste afsluitende
jaar is dat we ons inzetten voor Kitase.

Plaats: Parochiekerk Reuver en Parochiehuis Reuver
Pastoor Vranckenlaan 6, Reuver

Tijd: 10.45 -13.00 uur

i.s.m.
Jongerenkerk Venlo, Dekenale MOV-groep Venlo,

Co Foundation, stg. ‘t Groenewold
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1 maart 2020 
Wandeling en viering uit dankbaarheid bevrijd te zijn
In 1946 werd uit dankbaarheid een tocht gehouden naar de kapel van Genooy.
De Raad van Kerken sluit hierbij aan door opnieuw deze wandeling te organiseren.
11.30 uur Verzamelen in de Martinusbasiliek.
12.30 uur Dankviering kapel van Genooy / Aansluitend wandelen naar  Albertus-
hof, waar uit dankbaarheid door onderduikers de Lourdesgrot is gemaakt.
Aansluitend wordt u een kop koffie aangeboden.

2 maart 2020 
Lezing door historicus Herman van Rens
Over Christendom, kerk en de Jodenvervolgingen. De Holocaust of Shoah is een
van de aangrijpende gebeurtenissen van de Twintigste Eeuw. De moderne Euro-
pese cultuur kan niet begrepen worden zonder daarin de Shoah te betrekken. De
Shoah in zijn historische vorm is ondenkbaar zonder het eeuwenoude Christelijke
anti-judaïsme, en in veel gevallen antisemitisme.
De Christelijke moraal heeft er daarentegen ook voor gezorgd dat op sommige
plaatsen Christelijke leiders en voorgangers de juiste weg hebben gewezen aan
een beweging die mensen stimuleerde om hulp te bieden aan bedreigde Joden.
Dat wordt geïllustreerd aan voorbeelden in de provincie Limburg. Die zijn een
inspirerend voorbeeld voor ieder die mensen morele richting wil geven.
Plaats: St. Michaelkerk, Past. Kierkelsplein 18
Aanvang: 19.30 uur / deur open om 19.00 uur
Entree: vrij (u kunt een gift achterlaten).
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14 maart 2020 
Heilige Huisjes Tocht: rond de bevrijding in Venlo
Wandeling door de Venlose binnenstad aan de hand van stadsgids John Decker
langs plaatsen en gebeur-tenissen uit de oorlog die in Venlo voor de bevrijding
hebben plaats gevonden. De wandeling is ontwikkeld in samenwerking met het
Gemeentearchief.

Start: Limburgs Museum
Aanvang: 12.30 –plm. 14.00 uur / aansluitend koffie met napraten
Deelname: Vrij
Aansluitend bestaat de mogelijkheid om het Bevrijdingsconcert van de JK Big Band
mee te maken 
Plaats: Jongerenkerk Venlo / 15.00 uur / Minderbroedersstraat 1 / Entree vrij.

3 mei 2020 
Grenzen van Herdenken (vooraankondiging)
Trefpunt: Vanaf 16.00 uur Gasterij de Groote Heide
16.30 uur: Bloemlegging Monument Fliegerhorst (grensmonument)
17.00 uur: Opvoering van de eenakter ‘Een nummer mijn naam’ door May

Rooyakkers
Vanaf 18.00 uur grensoverschrijdende ontmoeting en napraten in Gasterij de
Groote Heide.

Dit programma is een samenwerking van stichting Prisma, boekhandel Koops,
stichting ‘t Groenewold, Gasterij de Groote Heide, Duitse samenwerkingsverband,
de Protestante Kerk Venlo, de Jongerenkerk Venlo, de Raad van Kerken.

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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Bevrijdingsconcert JK Big band
zaterdag 14 maart om 15.00 uur

Jongerenkerk Venlo, Minderbroedersstraat 1

Op 14 maart vindt in de Jongerenkerk Venlo een concert plaats, georganiseerd
door de JKBB, een big band die zijn roots heeft in de Jongerenkerk en onder leiding
staat van Arthur Geurts. De band bestaat uit 17 muzikanten en speelt o.a. pop,
rock, funk, soul en jazz.
Het programma staat in het teken van de vrijheid die wij beleven als gevolg van de
bevrijding 75 jaar geleden. 
Voormalig stadsdichter Herman Verwey zal de happening openen met een voor-
dracht van een gedicht, geïnspireerd door verzetsheld Harry Meijer, waarna
namens het college van B&W een kort woord gesproken zal worden.
Aansluitend zal de Big Band muziek uit die tijd spelen; enkele nummers met de
Venlose zangeres Lianne Overdijk.
Na een korte pauze zal Herman Verwey een tweede gedicht voordragen, dat
speciaal voor het bevrijdingsthema is gemaakt. Vervolgens hervat de Big Band het
concert.
Rond 17.00 uur zullen de laatste klanken klinken. 

Tussen de bedrijven is er koffie, thee, spa rood/blauw

De toegang is gratis

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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hongerdoek 2020

‘MENS, WAAR BEN JE?'

Voor de vastenactie 2020 is er weer een Hongerdoek gemaakt door Uwe Appold
met als thema: ‘Mens, waar ben je?'

‘Weer geen mens te zien', klagen we wel eens als we alleen gelaten zijn en
niemand anders zich verantwoordelijk voelt.

Vandaag kunnen we vaak roepen: ‘Mens, waar ben je?'.

Wat doe je als minderheden uitgesloten en kwetsbare mensen in de steek gelaten
worden?

Hoe reageer je als onverschilligheid en haat toenemen? 
Mens, hoe wil jij vorm geven aan je toekomst?

Zie de uitgebreide beschrijving die beschikbaar is in de Jongerenkerk.
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gedachten rond vastentijd

Solidariteit begint… 
Solidariteit begint
Waar men zich laat raken
door de mens
achter de opgesomde feiten.

Solidariteit begint
waar het eigen leven
in vraag mag gesteld worden
in het licht van
die heel andere wereld van de armen.

Solidariteit begint
waar men opstaat
uit de spinsels van
excuses en verantwoordingen,
om gewoon te doen
wat hier en nu al kan.

Solidariteit begint
waar de kracht
als een vonk overslaat
van de ene mens op de andere.

Dan staat niemand meer alleen!
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Heer, maak ons tot mensen…
Heer, maak ons tot mensen
Naar het beeld van uw Zoon:

Met ogen die niet alleen kijken
Maar ook kunnen aanzien,

Met oren die niet alleen horen
Maar ook kunnen luisteren,

Met een mond die niet alleen praat
Maar ook kan aanspreken,

Met een verstand dat niet alleen begrijpt
Maar ook kan verstaan,

Met een hart dat niet alleen klopt
Maar ook bewogen kan zijn,

Met handen die niet alleen grijpen
Maar zich ook kunnen openen,

Met voeten die niet alleen draven
Maar ook tegemoet kunnen komen,

Want zo zijn we gezegend
En elkaar tot zegen. Amen.

Telkens weer
De moed opbrengen
Om telkens weer opnieuw
De draad op te pakken.

De durf hebben
Om iets nieuws te beginnen,
Onbetreden paden te gaan.

Vertrouwen dat wat je doet
Goed is en dat 't hoe dan ook
Ergens ooit gedijen zal.
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Soms is een mensenleven…
Soms is een mensenleven
Zo gekwetst
Dat brood niet meer verzadigt
En water niet meer laaft,
Dat vuur niet meer verwarmt
En een huis niet meer herbergt.

Wonden worden soms alleen geheeld
Als iemand het opbrengt
Om voor een ander
Brood en water
Vuur en huis
Te zijn.

Er is veel  vraag
Naar zo een mens
Die voor een ander
Nabij is als God.

Alleen vraag ik mij af
Wat ik ben:
Die vraag of het antwoord?

koffie-bijdrage januari 2020

Datum Gebruikers     Contant p.p. gemiddeld
1/1 28 € 30,- €1,07
5/1 Receptie 
12/1 26 €  27,50 € 1,06
19/1 20 € 26,- € 1,30
26/1 24 € 25,50 € 1,06

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

d.d.: 31-01-2020
Martin Huizinga
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Uitnodiging Inspiratie bijeenkomst

Gezichten van eenzaamheid

Iedereen kent het woord eenzaamheid. 
Maar wat is dat nu eigenlijk? Hoe kom je het tegen?
En welke vormen van eenzaamheid kunnen we onderscheiden?

Kom hierover mee denken en - praten op de inspiratie-bijeenkomst van “Een tegen
Eenzaamheid Venlo”.

Tijdens deze bijeenkomst zullen medewerkers van de Open Inloop, de Luisterlijn
en de VPTZ de gezichten van eenzaamheid toelichten die zij in hun werk tegen
komen. Daarna is er gelegenheid tot discussie.

Alle belangstellenden zijn welkom. Want Eenzaamheid is van iedereen!

Datum: 5 maart
Tijd: van 19.30 tot 21.00 uur
Plaats: de Vijfsprong , Blariacumstraat 5, 5922 VV Venlo-Blerick

De toegang is gratis. 
Wel graag even aanmelden via training@eentegeneenzaamheidvenlo.nl
Website: www.eentegeneenzaamheidvenlo.nl
facebook: https://www.facebook.com/eentegeneenzaamheidvenlo/
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verkoop abdij Ulingsheide

Wat is er bij Emmaus-Feniks aan de hand?
Sinds 2007 hebben vele bewoners en meer dan 80 vrijwilligers gezorgd 

voor een zinvolle invulling van de lege Abdij Ulingsheide.
Daar zijn in de loop de jaren meer dan 200 mensen opgevangen, 

die even een rustplek nodig hadden. 
Tot 2017 lukte dat met uw hulp en donaties om elk jaar financieel rond te krijgen.

Sinds 2017 heeft het bestuur van Emmaus-Feniks jaarlijks ca. € 70.000,- aan
afschrijvingen t.b.v. Beheer Onroerend goed Emmaus Feniks (BOEF) opgevoerd.

Tevens zijn er door het bestuur wat ongelukkige beslissingen
t.a.v. het restaurant genomen, 

wat samen zorgde voor een jaarlijks verlies van € 100.000,- .
Het bestuur wil dit niet oplossen door beleidsveranderingen, 

maar kiest er voor om het complex te verkopen 
aan de projectgroep RAAS/Werkconsulting. 

Die gaan in de tuin 750 arbeidsmigranten huisvesten 
en hebben onduidelijke plannen voor het kloostergebouw.

Emmaus-Feniks mag op kleine schaal de winkel blijven bedrijven.
Er was een koopprijs van 2 miljoen afgesproken, 

maar ondertussen is deze koopprijs door toedoen van het bestuur
gedaald naar 1,5 miljoen. 

Schande, alleen het restaurant heeft in 2014 al 1,5 miljoen gekost!
Als vrijwilligers hebben we het gevoel dat deze mooie plek, 

waar wekelijks 40 vrijwilligers energie brengen en halen 
en Emmaus ondersteunen, teniet wordt gedaan 

om een vet commercieel doel te dienen. 
Al geruime tijd zijn er meerdere mensen bezig om met nieuwe initiatieven 

deze plek voor bewoners en vrijwilligers te behouden. 
Helaas wil het bestuur daar niets van weten en drijft haar verkoopplannen door.

Wilt u ons helpen, stel dan vragen aan B&W, aan raadsleden, 
aan het bestuur van Emmaus Feniks en blijf ons steunen 

met spullen en bezoekjes, 
en teken de petitie op de site van de

Heemkundekring Tegelen www.hktegelen.nl

Bij voorbaat dank!
Jacques en Jan
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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 28 maart 2020.
Kopij voor dat nummer kan tot en met
19 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 ma-
ken van deze mogelijkheid. Ook reac-
ties op artikelen zijn welkom.
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