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agenda juni - juli 2016
j u n i   2 0 1 6

04 begin van de Ramadan

05 10.00 u. JK-zondagviering

05 11.30 u. Afrikaanse maaltijd 

11 19.30 u. muziekavond met Jalouise en JK Big Band in de Jongerenkerk

12 10.00 u. JK-zondagviering

19 10.00 u. JK-zondagviering

23 20.00 u. Vergadering Bestuur Stg. Jongerenkerk Venlo

26 10.00 u. JK-zondagviering

27 16.30 u. Overleg Pastoraal Team

j u l i   2 0 1 6

02 12.00 u. lunch communicanten 2016 en ouders e.a.

03 10.00 u. JK-zondagviering

10 10.00 u. JK-zondagviering - afsluiting van het 51e seizoen

10 11.00 u. Breed Overleg (in voorportaal JK)

17 10.00 u. JK-zondagviering - Spiritualiteitsviering

24 10.00 u. JK-zondagviering - 1e vakantieviering

25 16.30 u. overleg Pastoraal Team

31 10.00 u. JK-zondagviering - 2e vakantieviering

ter inspiratie

Er is een heel eenvoudig recept om gelukkig te zijn.

Laat gewoon de eis, die je aan dit moment stelt, varen.

Telkens wanneer je een eis stelt aan het moment

om jou iets te geven of iets weg te nemen, is er lijden.

Het probleem is, dat wanneer er eisen zijn,

je volledig ontgaat wat er nu is. Adyashanti
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vieringen juni - juli 2016
Zondag 5 juni 2016, 10.00 uur

eucharistieviering

Voorg.: Piet Giesen

Assist.: Peter Verhoeckx

Lector: Max Görtjes

Muziek: JK-koor

Woensdag 8 juni 2016, 19.15 uur

Taizégebed

Voorg.: Taizégroep

Muziek: Taizéliederen

Aansluitend: koffie/thee

Zondag 12 juni 2016, 10.00 uur

viering van breken en delen

Voorg.: Piet Linders

Assist.: Hannie, Bert en Erna

Muziek: JK-koor

Zondag 19 juni 2016, 10.00 uur

Vaderdag

viering van breken en delen

Voorg.: Hub van den Bosch

Assist.: Marianneke Beurskens

Lector: Marije Vola

Muziek: nog niet bekend

Zondag 26 juni 2016, 10.00 uur

viering van breken en delen

Voorg.: Truus van der Heijden

Assist.: Henneke Roox

Lector: Gonnie Geurts

Muziek: Carmina Servata

Zondag 3 juli 2016, 10.00 uur

eucharistieviering

Voorg.: Piet Giesen

Assist.: Peter Verhoeckx

Lector: Marjo Bongers

Muziek: JK-koor

Zondag 10 juli 2016, 10.00 uur

Afsluiting 51e seizoen

Viering van breken en delen

Voorg.: Hub van den Bosch

Assist.: Leo Verbeek

Lector: Max Görtjes

Muziek: JK-koor

Zondag 17 juli 2016, 10.00 uur

Spiritualiteitviering

Voorg.: Spiritualiteitgroep

Muziek: nog niet bekend

Zondag 24 juli 2016, 10.00 uur

1e vakantieviering

Viering van breken en delen

Voorg.: Hub van den Bosch

Assist.: Henk Pijnenburg

Lector: Marianneke Beurskens

Muziek: nog niet bekend

Zondag 31 juli 2016,  10.00 uur

2e vakantieviering

Viering van breken en delen

Voorg.: Truus van der Heijden

Assist.: Gonnie Geurts

Lector: Henneke Roox

Muziek: Ingrid Reinhoud (harp)
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verjaardagen in juni
16 juni Ingrid Reinhoud harpiste

17 juni Henk Linders

16 juni Julia Smeets communicant 2015

24 juni Gonnie Geurts lector/assistent

24 juni Katharina Welter communicant 2015

26 juni Inge van Keulen

28 juni Marga Stax gastvrouw JK Venlo

28 juni Nicole Scheepers vrijwilligster Solidariteitsmaaltijd/lector

29 juni Ton Jacobs Wel&Weegroep

30 juni Max Görtjes Bestuur/PR/lector

van harte proficiat !

week nederlandse missionaris
De collecte t.b.v. van de Week Nederlandse Missionaris die zich inzet voor het

werk van missionarissen bedroeg  50

Dank voor uw bijdrage t.b.v. het werk van mensen met het hart op de goed plaats

die 'zien met het hart'.

Hub van den Bosch

ter inspiratie

Als je op zoek bent naar kortstondig geluk,

richt je dan op tijdelijke objecten: omstandigheden,

relaties, activiteiten, bezittingen, aanzien, genot,

geestverruimende middelen et cetera.

Als je op zoek bent naar blijvend geluk en vrede,

richt je dan op het ontdekken van je ware natuur. Rupert Spira
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afrikaanse maaltijd
voor “Clinique de Congo”

zondag 5 juni

11.30 u.

Jongerenkerk Venlo

Op zondag 5 juni 2016 is er vanaf 11.30 uur in

de Jongerenkerk Venlo een 'AFRIKAANSE

MAALTIJD VOOR CONGO'.Vanuit onze

gemeenschap hebben zich zo'n 25 mensen

opgegeven om aan deze maaltijd deel te

nemen.

De 'meer-opbrengst' van de deze maaltijd is

bestemd voor de broer van Jean Marie

Bakokimi, Rigobert Bakokimi. Hij heeft in

Kinshasa een 'eerste hulppost'. Het koor 'Libota' van de familie Bakokimi die deze

maaltijd organiseert, laat de opbrengst ten goede komen aan deze 'eerste hulp-

post' van Rigobert  Bakokimi. De mensen die er komen zijn vaak niet draagkrachtig

genoeg om naar een dokter of ziekenhuis te gaan. Daarom is om het voortbestaan

van deze Clinique de Congo te kunnen garanderen steun nodig van derden.

De maaltijd die de leden van 'Libota' verzorgen zal bestaan uit:

gebakken banaan / rijst / vis(Tilapia) / vlees (kip en andere soorten gebraden

vlees) / gerookte vis / manioc als groente

Daarnaast is er ook frisdrank en wijn, koffie en thee voor bij de maaltijd.

Aan allen die zich hebben opgegeven, wensen we smakelijk eten en een gezellige

maaltijd toe!

Koor Libota Jongerenkerk Venlo

Jean-Marie Bakokimi Hub van den Bosch (pastor)

Diana Bakokimi 
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concert “JALOÚSE”
m.m.v. de JK Big Band

zaterdag 11 juni 2016 in de Jongerenkerk Venlo

Op zaterdagavond 11 juni vindt er in de

Jongerenkerk te Venlo een concert plaats.

In de hoofdrol staan Jacqueline van Elsbergen

(zang) en Louise van den Brand (trompet).

Zij vormen samen het duo JaLoúse.  Zang en

trompet hebben elkaar gevonden in mooie

herkenbare duetten.

Ook zal de JK Big Band gezamenlijk en

afzonderlijk met beide solisten stukken ten

gehore brengen.

Kortom het is een gevarieerd programma.

De avond staat in het teken van een "eerste kennismaking" met dit duo.

Genieten van herkenbare muziek onder genot van een drankje.

Na deze try-out zal later in dit jaar een groter opgezet concert plaatsvinden.

U bent van harte welkom .

Zaterdag 11 juni 20.00 tot 22.00 uur

JONGERENKERK VENLO

(Minderbroedersstraat 1 te Venlo)
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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)

samen ontbijten

Beste allemaal,

De nieuwe datum voor het gezamenlijk ontbijt is:  

zaterdag 18 juni  2016 om 10.00 uur bij het Ruitercafé Leurs.

Iedereen is welkom, echtparen of alleenstaanden, uiteraard ook

mensen van buiten de Jongerenkerk.

In verband met de enorme belangstelling is het wenselijk je van te voren aan te

melden bij Marjo Bongers:  Tel: 06-41880818 ; e-mail: marjobongers@ziggo.nl 

Het ontbijt bestaat uit 2 pistolets, divers beleg, gekookt eitje, bekertje vruchten-

yoghurt en onbeperkt koffie en thee. De totale kosten bedragen  4,95 

Ik zie jullie graag tegemoet! Hartelijke groet, Marjo Bongers

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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eerste communie 2016
In een goed gevulde Jongerenkerk deden op 2e pinksterdag Aëll, Luca, Ellis en

Vincent hun eerste communie. Het thema was 'SAMEN'.

Met zang en muzikale ondersteuning van communicanten, familieleden en Gé van

der Heijden, die de liederen begeleidde op de piano was het een sfeervolle viering.

De communicanten lieten na de viering nog allen een ballon op met een wens.

Ondanks dat het niet zo'n schitterend weer was, waren het samenzijn en de

viering hartverwarmend.

We hopen dat de communicanten nog met enige regelmaat terugkomen naar de

Jongerenkerk om samen met onze gemeenschap te vieren. Daartoe werden ze van

harte uitgenodigd!

Aëll, Ellis, Vincent en Luca

van harte proficiat met jullie eerste communie
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barmhartigheid
Zien

Barmhartigheid is niet alleen iets waar we ons voor inzetten, het is eigenlijk een

soort levenshouding. Kenmerkend voor een leven vanuit barmhartigheid is de trits

zien, bewogen worden en in beweging komen (in die volgorde). Het begint met

zien. Zien wie de ander is, in zijn of haar waardigheid en uniciteit. Aandacht heb-

ben voor die ander en je openstellen. Dat betekent dat je jezelf laat raken, dat je

de ander binnenlaat in je hart. Dat is al de tweede stap. De ander merkt er écht

iets van als je tenslotte in beweging komt en deze, wellicht vreemde, ander tot je

naaste maakt. 

Geraakt worden

Barmhartigheid doen is dus niet zomaar een activiteit, maar komt voort uit geraakt

zijn: geraakt zijn in een diepe laag van je leven. Barmhartigheid maakt leven moge-

lijk en brengt het goede in mensen boven. Ze maakt de verhouding tussen mensen

hartelijk, gastvrij, respectvol en solidair. 

Barmhartigheid vraagt ook om samenwerking. 

Je zult je met heel je persoon moeten inzetten om barmhartigheid waar te maken,

en tenslotte ontdekken dat dat nog niet genoeg is. Je hebt bondgenoten nodig om

werkelijk barmhartigheid te kunnen neerzetten en gesterkt te zijn in je persoonlij-

ke houding. 

Oefenen

Barmhartigheid is een levenshouding die je moet oefenen in het leven van alledag.

Door stilte, door reflectie, door ontmoeting, door gesprek, door zorg, door te ge-

ven en te ontvangen, door gewoon iets te doen. In de praktijk moet je ook leren

om barmhartig te zijn voor jezélf.
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Barmhartige Broeder

We kunnen niet over barmhartigheid spreken zonder te verwijzen naar Jezus, die

op allerlei manieren heeft voorgeleefd hoe je barmhartig kunt zijn en meewerken

aan Gods Koninkrijk van vrede en gerechtigheid. Bekend is zijn verhaal van de

Barmhartige Samaritaan, als illustratie van de vragen: wie is je naaste? En hoever

ga je in je bewogenheid? Het evangelie van Matteüs 25 noemt ook verschillende

daden van barmhartigheid, die in een oude kerkelijke traditie tot zeven werken

van barmhartigheid zijn uitgewerkt. Door deze werken te doen, kunnen we men-

sen helpen die in hun persoonlijke en menselijke waardigheid zijn aangetast:

de hongerigen voeden de dorstigen laven de zieken bezoeken

de naakten kleden de vreemdeling herbergen

de gevangenen bezoeken de doden begraven

Het begrip barmhartigheid grijpt dus terug op heel oude bijbelse en kerkelijke

tradities en heeft daarmee een enorme reikwijdte. We zouden het als volgt kort

kunnen samenvatten: in de barmhartigheid ervaren we wat de Liefde van God

inhoudt en hoe we die zelf een gezicht, een hart en handen en voeten kunnen

geven. 

Softe bijklank

Veel mensen zijn misschien vergeten wat het oude bijbelse woord barmhartigheid

betekent. Het heeft in het maatschappelijk leven soms een softe en knusse bij-

klank. Alsof barmhartigheid alleen zou gaan om zacht en liefdadig zijn. Niets is

echter minder waar. Barmhartigheid vraagt om een sterk karakter en doorzettings-

vermogen, om organisatie en scherp inzicht. Soms is barmhartigheid hard optre-

den. Barmhartig zijn is niet iets neerbuigends, maar gewone en gelijkwaardige

medemenselijkheid. 

Beweging van barmhartigheid

Een kleine daad van barmhartigheid kan grote gevolgen hebben. Wie één keer

barmhartigheid heeft gezien of gevoeld, kan die ervaring lang met zich meedra-

gen. Wie barmhartigheid ontvangt, kan op zijn of haar beurt zélf in beweging ko-

men en barmhartigheid doorgeven. Zo kan een keten van barmhartigheid ont-

staan: van mensen die geraakt zijn en daarin elkaar weten te raken; van werken

van barmhartigheid die als een sneeuwbal door de wereld rollen; van een wereld

die daardoor aandachtiger en menselijker wordt. 
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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 van-

af 09.30 uur aanwezig op het

secretariaat van de Jongerenkerk.

Mocht u Hub daar niet kunnen bereiken

of voor dringende zaken op andere

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 van huis en heel

dichtbij

NL46ASNB0871015617

o.v.v. renteloze lening of gift.

Stichting Jongerenkerk Venlo

NL12ABNA0414143299

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: 

Ton Jacobs tel. 077 - 3870794

of: Corry Flüggen, 077 - 3510752

JK - Jouw Kerk - inleveren kopij

De volgende JK-Jouw Kerk verschijnt op

26 juni 2016.

Kopij voor dat nummer kan tot en met

17 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.

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 


