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JONGERENKERK VENLO
  Het verhaal gaat verder ...

elke zondag 10 uur 



inleidend woord

Beste allen,

Met het verschijnen van deze JK Jouw Kerk van maart is nog veel onduidelijk.

Eind februari zal duidelijk worden wat er wel en niet mag NA 2 maart en wat wel of
niet kan.

We hopen allemaal natuurlijk dat het leven zijn gewone gang weer kan en mag
nemen. Dat winkels open gaan, bezoek weer mag komen, café's en restaurants
hun deuren openen en …. dat de kerken weer, zij het op afstand, onbeperkt
mensen mogen ontvangen.

MAAR…. We weten het niet en daarom is alles wat aangekondigd wordt in deze JK
Jouw Kerk van maart en april niet zeker.

Maar we houden HOOP. We blijven erop vertrouwen dat straks na 2 maart alles
weer een beetje op gang mag komen.

Voor nu wil ik zeggen: HOUD MOED … en … HOUD VOORAL DE NIEUWSBRIEVEN IN
DE GATEN DIE GEVEN ACTUELE ONTWIKKELINGEN EN VOORTGANG WEER.

Hub van den Bosch
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agenda maart - april 2021

m a a r t   2 0 2 1
07 10.00 u. bezinningsmoment - 3e zondag van de 40-dagentijd
14 10.00 u. bezinningsmoment - 4e zondag van de 40-dagentijd
21 10.00 u. bezinningsmoment - 5e zondag van de 40-dagentijd
28 10.00 u. JK gebedsdienst - Palmzondag

a p r i l   2 0 2 1
01 17.00 u. Witte Donderdag-maaltijd eerste communicanten
01 20.00 u. viering van Witte Donderdag
02 20.00 u. gebedsdienst Goede Vrijdag
03 20.00 u. viering van Paaszaterdag
04 10.00 u. viering van PASEN
05 geen viering op 2e Paasdag
11 10.00 u. JK zondagviering
18 10.00 u. JK zondagviering
19 19.30 u. bijeenkomst ouders eerste communicanten (tot 21.00 u.)
25 10.00 u. JK zondagviering
28 13.30 u. bijeenkomst eerste communicanten (tot 15.30 u.)

Door wijziging van de corona-maatregelen kan ook onze planning wijzigen.

Via onze Nieuwsbrief houden we u op de hoogte. 

Actuele informatie vindt u ook op onze website:

www.jkvenlo.nl

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 maart - april 2021
onder voorbehoud van de ontwikkelingen

Zolang er GEEN VERRUIMING  van het aantal bezoekers voor de vieringen plaats-
vindt zal er op ZONDAGMORGEN van 09.00-11.30 uur de Jongerenkerk Venlo open
zijn voor: * ontsteken van een lichtje

* korte bezinning
* ontmoeting met koffie/thee

Volgens de huidige berichten zal er na 2 MAART geen verruiming van het aantal
bezoekers zijn.

Volg daarvoor de mededelingen via de NIEUWSBRIEVEN en de website
 
De voorlopige planning ziet er als volgt uit:

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

Zondag 7 maart 2021, 10.00 uur
3e zondag Vastentijd

• ontsteken van een lichtje
• bezinning
• ontmoeting met koffie/thee

Zondag 14 maart 2021, 10.00 uur
4e zondag Vastentijd

• ontsteken van een lichtje
• bezinning
• ontmoeting met koffie/thee

Zondag 21 maart 2021, 10.00 uur
5e zondag Vastentijd

• ontsteken van een lichtje
• bezinning
• ontmoeting met koffie/thee

De navolgende vieringen vinden alleen
plaats indien de coronamaatregelen

 versoepeld worden en een groter
aantal bezoekers is toegestaan.

Zondag 28 maart 2021, 10.00 uur
Palmzondag - Gebedsdienst

V. Truus van der Heijden en Hub van
den Bosch

A. communicanten 2021
+ nog niet bekend

Donderdag 1 april 2021, 20.00 uur
Witte Donderdag - Eucharistieviering

V. Ruud Willemsen + Past. Team
+ nog niet bekend

Vrijdag 2 april 2021, 20.00 uur
Goede Vrijdag - Gebedsdienst

V. Hub van den Bosch
+ cd
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Zaterdag 3 april 2021, 20.00 uur
Paaszaterdag - Breken en delen

V. Hub van den Bosch
A. en L. nog niet bekend 
+ nog niet bekend

Zondag 4 april 2021, 10.00 uur
Paaszondag - eucharistieviering

V. Ruud Willemsen
A. en L. nog niet bekend 
+ nog niet bekend

Maandag 5 april 2021
Tweede Paasdag 

geen viering

Zondag 11 april 2021, 10.00 uur
breken en delen

V. Hub van den Bosch
A. en L. nog niet bekend 
+ nog niet bekend

Zondag 18 april 2021, 10.00 uur
breken en delen

V. Piet Linders en werkgroep

Zondag 25 april 2021, 10.00 uur
breken en delen

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

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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bezinnende en inspirerende
gedachten in de vastentijd

Als je deuren van je hart...

Als je de deuren van je hart openzet, riskeer je veel.
Je riskeert dat men binnenkijkt
en de stofnesten ziet van kleinmenselijkheid,
de gevoeligheden die trillen op de snaren van je gemoed,
de melancholie die zweeft rond de droesem van het leven...

Je riskeert dat vele mensen met vuile voeten binnentreden,
zich nestelen in je zachte zetels van begrip en medevoelen,
een tijd lang een lange teug genegenheid genieten
en peuzelen aan je hart...

Je riskeert voor de buitenwereld een clown te zijn,
een schouwspel, een veroordeelde,
een stuk sensatienieuws, een open huis,
een mens van vlees en bloed,
een Jezus die van God en mensen houdt
en aan die liefde stuk voor stuk Zijn leven geeft...

"Maar terwijl Zijn lichaam stierf, werd Zijn geest tot leven gebracht"
schrijft Petrus aan allen
die met hart en ziel geloven
in die Jezus.

Als je de deuren van je hart openzet
riskeer je mens te worden
naar Gods beeld en gelijkenis
Jezus Christus.

(uit: Sporen van menswording. Teksten van en over Ward Bruyninckx, 
Uitgeverij Pelckmans, Kapellen, 2009, p. 80.)
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Wie radicaal voor het heil van de mens kiest

Wie radicaal voor het heil van de mens kiest
- en dus voor God -
wordt dikwijls door de ‘goegemeente'
met de vinger gewezen en ‘veroordeelt zichzelf'.

Die uitspraak hoort Hij wel.
Eerst achter Zijn rug, dan vlak in 't gezicht.
Zijn kruis staat gereed.
Al lange tijd... en nog altijd...
ook in onze tijd.

Maar de Mens van God
– eerst gehuldigd en geprezen,
dan verguisd, afgeschreven, voortgedreven en bespot –
neemt Zijn kruis op en gaat Zijn weg in liefde en trouw
ten einde toe...

En de ‘gelijkhebbers',
in hun botte kortzichtigheid
uit hebzucht, heerzucht en eerzucht,
triomferen schijnbaar weer.
Toen en nu,
nog altijd...

Maar onze God is een God van leven.
Hij zet zich aan de kant van het doodgedrukte leven.
Bij het breekpunt van leven en dood
komt Hij in opstand.
Hij staat op.
Op-stan-dig doet Hij de Mens naar zijn hart
verrijzen, LEVEN!
Telkens opnieuw, nog altijd.
Hij is onze hoop

(Uit: Sporen van menswording. Teksten van en over Ward Bruyninckx, 
Uitgeverij Pelckmans, Kapellen, 2009,p. 137.)
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Dames en heren

Dames en heren
mag ik uw aandacht?

Licht uit
spot aan.

Zo gaat het elke dag weer:
het licht op de wereld dooft
tenzij iemand ergens
een spotlicht aansteekt

Wie niet om aandacht vraagt
krijgt ze niet
hoewel hij ze verdient
gewoon zelfs recht op heeft.
Geluk en leven
krijg je niet
op een presenteerblaadje.

Iemand, een ander
heeft tijd en ruimte
in hoofd en hart te maken
aandacht te geven
te schreeuwen
te protesteren
de spot te zetten
op onrecht.

Waar zijn we toch mee bezig?

Aandacht voor een ander
begint met
aandachtig jezelf af te vragen:
waar ben ik toch mee bezig?

Kathleen Boedt

Neem de tijd

Neem de tijd
ja, neem 40 dagen de tijd

Neem de tijd
om met mensen samen te zijn 
en te voelen:
'We hebben elkaar nodig'.

Neem de tijd
om een blik op de wereld te werpen
en te voelen:
'We hebben elkaar nodig'.

Neem de tijd
om oog in oog met God samen te zijn
en te voelen:
'We hebben elkaar nodig'.

Ja neem de tijd,
wel 40 dagen lang
om te voelen:
'Ik leef en Hij leeft in mij'.

Toon Vandeputte
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vastenactie 2021

Goed onderwijs voor de kinderen in Kitase

In de vastentijd 2021 staat het project van Kitase van de Co Foundation wederom
centraal.

Na een beperkte Vastenactie 2020 zullen we ook in 2021 met de nodige
beperkingen te maken hebben en zal op beperkte schaal actie gevoerd worden.
Desondanks willen we als Dekenaat Venlo de mensen in Kitase en met name de
kinderen en hun gezinnen ondersteunen met het werken aan goed onderwijs voor
alle kinderen.

Een gebouw is daartoe noodzakelijk maar ook goede leerkrachten en
lesmaterialen.

Van harte bevelen we dit project aan voor ondersteuning en gedurende de
Vastentijd zal in de Jongerenkerk daartoe op de bekende plek een collectebus
staan.

U kunt ook uw bijdrage overmaken naar:

Steun de campagne in 2021
IBAN: NL21 INGB 000 300 0046
Missiesecretariaat Roermond

 o.v.v. Project Kitase Dekenaat Venlo
 

Hub van den Bosch

Vanwege de coronabeperkingen zijn er in het dekenaat Venlo naar alle waar-
schijnlijkheid geen activiteiten in het kader van de Vastenactie.
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verjaardagen in maart

3 Marlein Vaessen lid JK Koor
5 Peter van Dooren JK Big Band, drums
18 Marlie Hanraths Triple Quartet
19 Lilo Stark
22 Marieke van der Grinten - Sax JK Big Band, trompet
27 Jens Timmermans
29 Piet Linssen JK Big Band, trompet
30 Heinz Dreuning JK Big Band, trombone
31 Juliane Schmitz lid JK Koor

TE KOOP: CD’s muziek JK-Koor

Beste allen, 

Wiel Janssen heeft 2 cd's gemaakt met muziek van de Jongerenkerk Venlo. De
liederen worden gezongen door het EIGEN JK-KOOR uit het VERLEDEN en van NU.
Het zijn dus bekende nummers uit de beginjaren maar ook van het JK-koor uit
2020.

Wie zo'n cd wil hebben kan deze bestellen bij Hub van den Bosch.
Stuur dan een mailtje naar jongerenkerkvenlo@hetnet.nl of schrijf je naam op een
intekenvel dat in de Jongerenkerk ligt.

De kosten zijn 10.00 euro per cd waarop 24 nummers staan en de opbrengst is
voor onze eigen Jongerenkerk Venlo.
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De cd is een idee van één van onze bezoekers dat door het bestuur is opgepikt.

Hub van den Bosch
jongerenkerkvenlo@hetnet.nl
06-10729578

CD 1:
alle titels van de LP’s “Alles heeft zijn

tijd” en “Leven is opstaan”

1: Alles heeft zijn tijd
2: Nu komt het woord van Hem
3: Leven is sterven aan elkaar
4: Onze Vader - Liefde is uw Naam
5: Open je oren
6: Groet de dag
7: Wie zegt mij waar de waarheid is
8: Dit is de wereld
9: Wie het leven wil
10: Hemel en aarde
11: Geef de liefde door
12: Omkeer in mij
13: Wat zou de wereld anders zijn
14: Mensen dromen van geluk
15: Leven is opstaan
16: Meditation (instrumentaal)
17: Brood op tafel
18: Niemand heeft U ooit gezien
19: Ik geloof in een God
20: Waar vindt een mens
21: Sometimes I feel (instrumentaal)
22: Gelukkige mens
23: Gij die de wereld hebt gemaakt.
24: Zolang er mensen zijn

CD 2:
live-opnames JK-Koor 2020

1: Onzer Vader - maak alles nieuw
2: This little light of mine
3: Heer, U bent altijd bij mij
4: I think I need a friend
5: Zoek je soms naar jouw geluk
6: Up, up with people
7: Ik geloof in een God
8: Sunshine and music
9: From a distance
10: Reik elkaar een vriendenhand
11: Wir brauchen weniger
12: Kom, Heer, geef ons vertrouwen
13: Love shine a light
14: Pilgrim
15: Brood op tafel
16: Wat zou de wereld anders zijn
17: Breek die muren af
18: Laat je gaan
19: Dit is de wereld
20: Nu komt het woord van hem
21: Reikt elkaar een vriendenhand
22: One moment in time
23: Vraag de Man uit Nazareth
24: Open je oren om te horen

Geef bij het bestellen door of je CD 1, CD 2 of beide CD’s wilt hebben.
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God sterft niet als wij ophouden in God te geloven,  
maar wij houden op te leven  

als we niet meer verlicht worden  
door die dagelijkse,  

wondere ervaring van de levensbron  
die alle begrip te boven gaat.  

Dag Hammarskjöld  

 

-13-



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 28 maart 2021.
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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