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JONGERENKERK VENLO
  Het verhaal gaat verder ...

elke zondag 10 uur 



agenda nov. - dec. 2020

n o v e m b e r   2 0 2 0
01 10.00 u. GEEN viering - Allerheiligen en Allerzielen
02 18.30 u. Nacht der Zielen 2020 met film en woorden
08 10.00 u. GEEN  zondagviering 
indien de corona-maatregelen het toelaten zijn er m.i.v. 15-11 weer vieringen
15 10.00 u. JK zondagviering 
15 12.00 u. doop van Loes en Sofia
18 13.00 u. bijeenkomst communicanten 2021 (tot 16.00 u.)
22 10.00 u. JK zondagviering 
29 10.00 u. JK zondagviering - 1e advent

d e c e m b e r   2 0 2 0
06 10.00 u. JK zondagviering  - 2e advent
07 16.30 u. Overleg Pastoraal Team (tot 18.00 u.)
08 19.30 u. Fairtrade JK (tot 21.00 u.)
13 10.00 u. JK zondagviering - 3e advent
16 13.00 u. bijeenkomst communicanten 2021 (tot 16.00 u.)
20 10.00 u. JK zondagviering - 4e advent
24 18.00 u. Familie-Kerstviering
24 22.00 u. Kerstnachtviering
25 10.00 u. Viering van 1e Kerstdag
26 GEEN viering 2e Kerstdag

1 jan. 2021 Nieuwjaarsdag - JK-viering om 11 (elf !) uur
3 jan. 2021 10.00 u. JK-zondagviering en aansluitend Nieuwjaarsontmoeting

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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geen vieringen in JK
tot en met 8 november 2020

Beste allemaal,

We hebben de maatregelen gehoord met het dringende verzoek ook aan KERKEN,
ook al is het niet AFDWINGBAAR, om maximaal 30 mensen toe te laten tijdens de
vieringen en deze vooral ook digitaal te doen. Daarom zullen we de komende 4
weken doorgaan op de ingeslagen weg:

GEEN VIERINGEN IN DE JONGERENKERK TOT EN MET 8 NOVEMBER 2020.
De mogelijkheid om lichtjes aan te steken van tussen 10.00-11.30 uur 

gaat wel gewoon door

Dit is de periode van 4 weken waar deze gedeeltelijke lockdown voor geldt.
Mochten de maatregelen helpen en het weer afgeschaald gaat worden, dan 
zouden we NA deze vier weken op zondag 15 november onder voorbehoud weer
kunnen gaan beginnen met vieringen.
Waar wij de  mond vol hebben van ZORG VOOR ELKAAR, VAN SOLIDARITEIT vinden
we dat we dit in deze periode en deze situatie daadwerkelijk eens kunnen tonen.
Niet afdwingbaar voor kerken en geloofsgemeenschappen wil niet zeggen dat je
omwille van de algehele gezondheid en het welzijn van mensen gewoon je eigen
gang gaat en onbeperkt mensen toelaat, zij het
met inachtneming van 1,5 meter.

LATEN WIJ VERSTANDIG ZIJN! 
Het is vervelend en niet leuk maar we willen toch
dat dit virus wordt teruggedrongen en als wij
daar ons steentje aan bij kunnen dragen, denken
we dat we dat moeten doen.

Met vriendelijke groet,
Bestuur en pastoraal team van de Jongerenkerk
Venlo
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vieringen nov. en dec. 2020
onder voorbehoud van de ontwikkelingen

V.=voorganger; A.=assistent; L.=Lector

Zondag 1 november
GEEN VIERING

Zondag 8 november
GEEN VIERING

Woensdag  11 november, 19.15 uur
Taizégebed

V. Taizégroep JK Venlo
+ samenzang Taizéliederen

aansluitend koffie/thee

Onder voorbehoud vervolg van de
vieringen. Houd de Nieuwsbrief in de
gatenof raadpleeg onze website
(www.jkvenlo.nl).

Zondag 15 november, 10.00 uur
Eucharistieviering

V. Ruud Willemsen
A. Marlein Vaessen
L. Paul-Jan Heijnen
+ Triple Quartet

Zondag 22 november, 10.00 uur
Viering in Taizéstijl

V. Taizégroep JK en Hub
+ Taizégroep JK

Zondag 29 november, 10.00 uur
1e zondag Advent - Gebedsdienst

V. Truus v.d. Heijden en Hub v.d.
Bosch

A. Henneke Roox
L. Margriet Meerts-Kwarten
+ nog niet bekend

Zondag 6 december 2020, 10.00 uur
2e  zondag Advent - Gebedsdienst

V. Piet Linders
A. Hannie en Bert Kort, Erna Schreurs
+ JK-koor

Woensdag 9 december 2020, 19.15 u.
V. Taizégroep JK Venlo
+ samenzang Taizéliederen

aansluitend koffie/thee

Zondag 13 december 2020, 10.00 uur
3e  zondag Advent - Gebedsdienst

V. Hub van den Bosch
A. Lenie Verhoeckx-Verhaag
L. Daniëlle Wipkink
+ JK-koor

Zondag 20 december 2020, 10.00 uur
4e  zondag Advent - Eucharistieviering

V. Ruud Willemsen
A. Marlein Vaessen
L. Monika Lindackers
+ Jens en Vica
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Donderdag 24 dec.2020, 18.00 uur
Kerst-familieviering

Gebedsdienst
V. Truus v.d. Heijden en Piet Linders
A. Henneke Roox
+ Gé (piano)

Donderdag 24 dec. 2020, 22.00 uur
Kerst-avondviering - Eucharistie

V. Piet Giesen en Hub van den Bosch
A. Leo Verbeek
L. Max Görtjes
+ Triple Quartet

Vrijdag 25 december 2020, 10.00 uur
1e Kerstdag - Eucharistieviering

V. Ruud Willemsen
A. Peter Verhoeckx
L. Mieke Verkoeijen
+ JK-koor

Zondag 27 december 2020, 10.00 uur
Gebedsdienst

V. Truus van der Heijden
A. Henneke Roox
L. Margriet Meerts-Kwarten
+ nog niet bekend

2021

Vrijdag 1 januari 2021, 11.00 uur 
(let op andere tijd !!!)

Nieuwjaarsdag - Gebedsdienst
V. Hub van den Bosch
A. Marlein Vaessen
L. Monika Lindackers
+ JK-koor

Zondag 3 januari 2021, 10.00 uur
Eucharistieviering

V. Ruud Willemsen en Hub van den
Bosch

A. Leo Verbeek
L. Max Görtjes
+ JK-Big Band

Aansluitend Nieuwjaarsontmoeting

Voorstel
De grafiek van het aantal coronabesmettingen vertoont nog altijd een opgaande
lijn en volgens epidemiologen zal het nog even duren voordat die curve weer naar
beneden gaat.
Als wij onze solidariteit en ons rekening-houden-met-elkaar nu ook eens in een
opgaande lijn lieten gaan ... maar dan niet stoppen als de coronacrisis gaat luwen,
want solidariteit en rekening-houden-met-elkaar helpen ook goed tegen een
andere infectie: egoïsme.
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verjaardagen in november

01 nov. Joris Roodbeen communicant 2021
10 nov. Bert Kort Liturgiewerkgroep
10 nov. Jill Roulaux communicant 2017
11 nov. Ans Bongers Lid JK-koor
13 nov. Dorothé Ezendam Lid JK-koor
13 nov. Simon Lague Lid JK Big Band (bassist)
24 nov. Ans van Zuijlen
27 nov. Marjo Bongers assistent/lector
30 nov. Etty Lahaye

koffiebijdragen september 2020

Omdat telling van het aantal gebruikers niet mogelijk is vanwege de corona-
maatregelen, kunnen we u enkel de opbrengsten geven.

06-9:  € 40,- 13-9: € 30,- 20-9: € 30,- 27-9: €  32,-

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

d.d.: 1- 10-2020
Martin Huizinga
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Allerheiligen en Allerzielen

Ook zondag 1 november zal anders verlopen dan andere jaren.
Normaal zouden we de nabestaanden van de in het boek van de gemeenschap
opgetekende mensen die overleden zijn tussen 3 november 2019 en 1 november
2020 uitnodigen aanwezig te zijn en een licht aan te steken voor hun dierbare. 
Dit gaat op 1 november vanwege de corona-beperkingen niet.

We zullen wel de namen noemen en er branden lichtjes voor hen.

Na de viering zullen we de nabestaanden een kaars met een troostvolle gedachte
doen toekomen.

Zo willen we hun ons medeleven op en rond deze dagen van Allerheiligen en
Allerzielen betuigen.

Hub van den Bosch (pastor Jongerenkerk Venlo)
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dit jaar geen Sinterklaas
in de Jongerenkerk Venlo

Dit jaar zal Sinterklaas helaas geen bezoek
kunnen brengen aan de Jongerenkerk
vanwege  corona.
De Goede Sint vindt dit heel erg en hoopt dat
hij volgend jaar traditiegetrouw op de eerste
zondag van de Advent weer aan kan komen en
met ons en vooral de kleinsten onder ons te
vieren.

Iedereen krijgt wel de hartelijke groeten van de Goedheiligman en zijn
medewerker Piet.

opbrengst Wereldmissiemaand 2020

Gelukkig de
vredestichters: 

Stemmen van hoop 
in West-Afrika

De opbrengst van de collecte voor Wereldmissiemaand 2020 in de Jongerenkerk
Venlo is: 220,00 euro.
Hartelijk dank voor ieders bijdrage voor de mensen in West Afrika waarvoor deze
collecte bedoeld is.

Hub van den Bosch
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adventsgedachte 2020

Lied van het licht

Mensen kijken in het donker 
naar een wereld vol verdriet.
Steek een kaars aan. 
Die vertelt je van het Licht dat je straks ziet.

Keervers:
Het wordt anders. Het wordt lichter.
Het wordt licht voor jou en mij 
en voor iedereen op aarde.
Het wordt Kerst. God is dichtbij.

Mensen kijken naar de sterren.
Maar dat licht is ver en koud.
Steek een kaars aan.
Die vertelt je van het Licht dat van ons houdt.

Mensen hebben mooie plannen.
Maar er gaat zo vaak wat mis.
Steek een kaars aan.
Die vertelt je dat Gods toekomst stralend is.

Mensen dromen mooie dromen 
van een wereld, licht en fijn.
Steek een kaars aan.
Die vertelt je hoe de wereld eens zal zijn.
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Solidaridad adventsactie 2020

Hoe drinkt u uw thee?
Thee is na water het meest populaire drankje ter wereld. De vraag naar thee
neemt wereldwijd nog steeds toe. Uw thee smaakt natuurlijk het best als u weet
dat die duurzaam verbouwd is en voor een eerlijke prijs ingekocht. En dat is op dit
moment niet altijd het geval.

Trinitea: duurzame en eerlijke thee uit India
In India werken meer dan 3,5 miljoen mensen in de theesector. Met name
kleinschalige theeboeren leven vaak in armoede en het milieu lijdt schade bij de
teelt van thee. Solidaridad biedt met het Trinitea-programma toepasbare
oplossingen, bruikbare informatie en trainingen aan om opbrengsten te verhogen
en verontreiniging en uitputting van de grond tegen te gaan. 

Op dit moment doen 30.000 theeboeren mee aan het programma. Komend jaar
hopen we nog 24.000 boeren te bereiken, zodat nog meer thee duurzaam en
eerlijk wordt. Daarom vragen wij dit jaar uw speciale aandacht voor Trinitea.

In de adventstijd zullen we in de Jongerenkerk aandacht besteden aan de
Adventsactie Solidaridad en staat de collectebus klaar.
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bestuurswijziging

Beste bezoekers van de JK en overige lezers,

Vandaag, zaterdag 17 oktober 2020,  was voor het bestuur van de Stichting
Jongerenkerk weer een belangrijke dag. Ik breng even in herinnering dat bij de
vorige bestuurswijziging samen met ondergetekenden, Lenie Verhoeckx is
toegetreden tot het bestuur. De vacature die zij daarmee invulde was de functie
van secretaris.  Met verve heeft ze zich van die taak gekweten. De voorkomende
werkzaamheden werden probleemloos en in goede harmonie afgewikkeld.

Zij gaf echter aan, dat ze zich weer op andere taken wil gaan richten en het dus tijd
was voor een andere invulling van deze functie.

Dat dat jammer was, is zacht uitgedrukt. Het liep op rolletjes. We hebben haar
wens natuurlijk wel serieus genomen. Vandaag, 17 oktober 2020, hebben we in
dank formeel afscheid van haar genomen, in een ingelaste bestuursvergadering
met een feestelijk tintje, waarbij ook pastor Hub van den Bosch en onze P.R.-man
Max Görtjes aanwezig waren. En dat kon, omdat we een geweldige opvolger voor
haar hebben gevonden. Lenie wilde niet dat er teveel aandacht aan haar afscheid
werd gegeven, en met wat stichtelijke woorden over en weer en een bloemetje
voor Lenie, hebben we aldus afscheid genomen. Afscheid van haar functie als
secretaris. We hopen haar uiteraard nog vaak in de Jongerenkerk te zien en te

horen! Hartelijk dank voor je inzet, Lenie!

En wie komt het bestuur versterken? Ik heb het over Marieke van Heijst. Zij heeft
hier eigenlijk geen introductie nodig, omdat ze al zo lang met de Jongerenkerk is
verweven, op allerlei manieren. Ze zei het leuk te vinden ook eens aan de
bestuurskant mee te maken wat er zoal speelt. Dat wat we daarbij nu al van haar
hebben ervaren stemt ons heel blij en tevreden. We heten haar van harte welkom!

Hartelijk welkom, Marieke!

Gerrie Gijsen, Jan Lammerse
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Even voorstellen…

Eigenlijk ben ik al 45 jaar een kerkganger bij de JK en voor velen van jullie denk ik
geen onbekende. Maar via dit bulletin wil ik me graag nog even voorstellen.

Ik ben Marieke van Heijst-Joosten, ruim veertig jaar getrouwd met Harry van
Heijst. Samen hebben we drie volwassen kinderen en twee kleinkinderen.   
Mijn eerste kennismaking met de Jongerenkerk was medio 1976. De voor mij
andere manier van geloof vieren sprak me erg aan. Omdat ik graag zing, werd ik
direct lid van het JK- koor. Daarmee heb ik vele mooie jaren meegemaakt. Naast
het opluisteren van de zondagse JK-vieringen, ook vieringen elders, plaatopnames
en zelfs meegespeeld in het JK- voetbalteam. Ook mocht ik samen met kapelaan
Leo Brueren en onze onvolprezen Gé van der Heijden achter de piano, talloze
rouw- en trouwdiensten opluisteren.    

Ik werk als directiesecretaresse bij het Blariacumcollege, een middelbare school in
Blerick.  Met ingang van augustus doe ik dat nog drie dagen per week. 

Zingen in het Triple Quartet is nog steeds mijn hobby en ik vind het heerlijk om
buiten te bewegen: rennen, wandelen en fietsen. Ook kan ik me verliezen een in
goed boek of een mooie film.

Deze bestuursfunctie lijkt me nu een mooie uitdaging die ik samen met allen die
zich betrokken voelen bij de Jongerenkerk met graagte ga vervullen. 

Met hartelijke groet,
Marieke van Heijst

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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fietstocht 
Fairtrade Gemeente Krefeld

Op 19 september bezocht een groep fietsers uit de Fairtrade gemeente Krefeld
Venlo en de Jongerenkerk. Want eerlijke handel en duurzaamheid zijn de thema's
waar het bij deze tocht, georganiseerd door het Fairtrade Gemeente(FTG)
kernteam van Krefeld, om gaat. Krefeld is de Duitse zusterstad van Venlo en
behaalde de titel Fairtrade Gemeente in 2018. 

Na de aankomst bij Wereldwinkel Venlo worden de fietsen geparkeerd bij de
Jongerenkerk, die sinds 2019 de titels Fairtrade Kerk en Groene Kerk mag dragen.
Zij krijgen er met fairtrade koffie een
hartelijke ontvangst van pastor Hub van
den Bosch en uitleg hoe de Jongerenkerk
invulling geeft aan de titels.
Joop Karremans, bestuurslid bij de
wereldwinkel en Fair Venlo vertelt over de
mijlpalen van Fair Venlo en Fairtrade
Gemeente Venlo.
Meer informatie zie website:
www.JKvenlo.nl
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geslaagde opschoonactie

Onder het motto "Opgeruimd staat netjes"
maakten de Jongerenkerk, Joriskerk, Fair
Venlo, jongeren van Home+, Wijkoverleg
Binnenstad, werkgroep Julianapark, 't Groene-
wold en de Wereldwinkel groen in de
binnenstad schoon. Ook deze keer weer langs
de Maaskade, de fietsbrug, de  Koninginne-
singel, de kop van Weerd, het Julianapark,
Nolenspark en Puteanusstraat. 
De aftrap voor de actie is om 9 uur bij de
Jongerenkerk. Als goed gebruik gaat het
schoonmaken door tot 12.00 met daarna ter
afsluiting een gezamenlijke lunch.
De organisaties zijn allemaal actief in de
binnenstad en willen graag meer samen-
werken. Dat doen ze al op het gebied van
fairtrade en ze willen dat ook graag doen met
andere activiteiten, die helpen om de wereld een beetje beter te maken. Ieder
vanuit zijn eigen achtergrond. Zij zijn daarin niet uniek. Wereldwijd is er een
integrale actie-agenda voor duurzame ontwikkelingsdoelstellingen: de 17 Global
Goals. 
Met de schoonmaakactie dragen we lokaal bij aan doelstelling 11 "Duurzame
steden en gemeenschappen" en proberen zo bewustzijn voor de directe omgeving
te kweken.
Ze sluiten tevens aan bij acties voor een schone binnenstad, die al genomen wor-
den door de gemeente Venlo, het wijkoverleg Binnenstad Venlo en bewoners-
groepen, zoals rond het Julianapark en het Rosarium, Venlo Partners, de city-

marketing organisatie van Venlo.
Op deze dag was het Cleanup Maas en
Worldcleaning Day.
Op deze dag werden 36 zakken vuil
verzameld.

Meer informatie op de website
www.JKvenlo.nl
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enkele foto’s van de opruimactie
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Heilige Huisjes Tocht
“Vrede verbindt verschil”

Op zaterdag 26 september vond de Heilige Huisjes Tocht plaats in het kader van de
Vredesweek 2020 met als thema ‘Vrede verbindt verschil'.

De tocht leidde ons
naar de Tevhit
Moskee in Venlo-Zuid
aan de Hagerhofweg.
Daar verzamelden
zich 37 mensen voor
een rondleiding en
gesprek.
We werden begeleid
door iemand van het
moskeebestuur en
door de imam.

Een boeiend verhaal over het ontstaan, de doelstelling en betekenis van de
moskee voor hen die er komen, maar ook in relatie met de omgeving.

Aansluitend liepen we naar Viecuri waar Ine Schriever in de Stilteruimte vertelde
over de betekenis van de door haar geschilderde ramen. Zo verbonden we tradities
met elkaar want in die geschilderde ramen kwamen diverse religieuze stromingen
bij elkaar in de beelden die Ine gemaakt heeft. 

Samenvattend kunnen we zeggen: het was een inspirerende en leerzame maar ook
mooie Heilige Huisjes Tocht, die velen op de been heeft gebracht ondanks corona.
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ter inspiratie

Hoe sterker het ego in jezelf is,
hoe waarschijnlijker het is
dat andere mensen volgens jou
de belangrijkste bron
van problemen in je leven zijn. - Eckhart Tolle –

Een waar kenmerk van volwassenheid is, 
wanneer iemand je pijn heeft gedaan, 
dat je probeert zijn of haar situatie te begrijpen 
in plaats van te proberen de ander terug pijn te doen.- Mooji -

De wijze probeert niet het leven te beheersen 
en wordt ook niet beheerst door het leven. 
Zijn hart is vervuld en sereen en weet 
dat het leven voor het leven zorgt. - Mooji –

Succes is niet de sleutel tot geluk.
Geluk is de sleutel tot succes.- - Albert Einstein  -

Uit de dromen van de lente 
wordt in de herfst jam gemaakt. - Peter Bamm -

Elke boom die in de herfst vruchten draagt,
elke struik die vol hangt met voedzame bessen
is meer waard dan een mens die zijn leven leeft
zonder iets voor anderen te betekenen. - Friedrich von Bodenstedt

In de herfst krijgt de twijfel gelijk. 
De wereld vergaat een beetje, 
om het eens te proberen. - Simon Carmiggelt -

De herfst is een tweede lente 
waarbij elk blad een bloem wordt. - Albert Camus -
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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
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 29 november 2020.
Kopij voor dat nummer kan tot en met
20 november aangeleverd worden (via
e-mail of schriftelijk) op het Secretari-
aat 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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