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Inleidend Woord

Naast de vieringen op zon- en feestdagen, de Taizévieringen op de
woensdagen 1x per maand, hebben in de Jongerenkerk of i.s.m. de Jon-
gerenkerk tal van activiteiten plaatsgevonden in het 46e seizoen.

Eén bijzondere activiteit is de wekelijkse Solidariteitsmaaltijd op de
woensdagavond die Mieke Verkoeyen met haar medewerksters ver-
zorgd. Deze maaltijd wordt gefinancierd door giften van derden. Dat
zijn bedrijven, banken, private personen e.d.

Daarnaast probeert de Jongerenkerk ook andere activiteiten binnen de
muren van haar gebouw te laten plaatsvinden. In meer of mindere ma-
te is zij daar actief bij betrokken.

In dit bescheiden boekwerkje willen we een chronologisch overzicht van
deze activiteiten weergeven. Het is een verscheidenheid aan activiteiten
die er allemaal toe bijdragen de Jongerenkerk Venlo zichtbaar te maken
als  geloofsgemeenschap en als levende gemeenschap in samenleving.
Het totaal van activiteiten draagt er enerzijds aan bij om mensen te
helpen richting te  geven aan/in hun leven, anderzijds zijn er ook activi-
teiten die ontspannend zijn en geen kerkelijke of levensbeschouwelijke
intentie hebben.

Sinds een jaar of twee stellen we de Jongerenkerk ook open voor bij-
zondere momenten in een mensenleven.
Dat kan zijn een doop, een huwelijk, een jubileum of een afscheidsvie-
ring als iemand overleden.

Hub van den Bosch,

oktober 2011

 

September 2010

VREDESWEEK 2010: BUURTEN VOOR VREDE

Zaterdag 18 september 2010 was de Vredesweek. In samenwerking
met de Stg. Wereldvredesvlam, de dekenale Missionaire Groep Venlo-
Tegelen, Stg. ’t Groenewold en het dekenaat Venlo-Tegelen was er sa-
men met het Citypastoraat in Mönchengladbach en Krefeld een bezoek
georganiseerd aan de Merkez-Moskee te Duisburg. Het doel was om te
gaan ‘Buurten in de Merkez-Moskee en de multiculturele wijk Marxloh
(Duisburg)’

Zaterdag 18 september
PROGRAMMA

11.30 u. buurten bij het Monument Wereldvredesvlam Juliana-
park in Venlo

14.00 u. buurten bij de Merkez-moskee in Duisburg
15.00 u. buurten bij de multiculturele wijk Marxloh in Duisburg

Vanuit Venlo hebben 15 mensen deelgenomen. Daarbij waren 5 Jonge-
renkerkers. Van Duitse zijde waren er zo’n 50 mensen uit Mönchenglad-
bach en Krefeld die samen een inspirerend bezoek hebben gebracht aan
Duisburg.
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Oktober 2010

REV22-21   “The grace of the Lord 
Jesus Christ be with you all’

Op zaterdag 2 oktober 2010 opende De Jongerenkerk in Venlo haar
deuren voor een muzikale happening!

Als één van de eersten kennis konden we kennis maken met REVELATI-
ON 22-21 en de nieuwe muzikale weg die deze top-band is ingeslagen.

REV22-21 was het nieuwste project van de Stichting Gospelpromotie
Nederland. 
Deze internationale gospelband bestaat uit zangers en zangeressen die
hun sporen in de muziek ruimschoots verdiend hebben. Onder leiding
van componist/arrangeur Vladimir Pairel (o.a. Rotterdams Filharmo-
nisch Orkest, Trijntje Oosterhuis, Vrienden van Amstel live, Van Velzen)
gaven de muzikanten het beste op het gebied van gospel. 

De muziek was een mix van prachtige, opnieuw gearrangeerde bekende
en minder bekende opwekkingsliederen, psalmen en hymnes. De songs
zijn de 21ste eeuw binnengehaald en spreken muzikaal de taal van nu,
zodat het Woord het publiek nog beter zal aanspreken. Omdat REV22-
21 gebruik maakte van haar eigen light- & soundcrew, was de “ 24/7
TOUR “ die najaar 2010 van start ging niet alleen het oor, maar zeker
ook het oog strelen.

Het aantal bezoekers bedroeg ongeveer: 130

OKTOBER: WERELDMISSIEMAAND

Wereldmissiemaand 2010 steunde parochies wereldwijd

Missio richtte aandacht op kerk in Ethiopië
Ethiopië: land van droogte en hongersnood; land met vruchtbare hoog-
vlaktes; land met een eeuwenoude christelijke traditie; land met een
kleine katholieke minderheid; land met een rijke cultuur. Kortom: een
land met vele gezichten. Reden genoeg voor Missio om in 2010 in de
Wereldmissiemaand Ethiopië centraal te stellen. Zo hebben wij dat ook
in de Jongerenkerk Venlo gedaan.

De opbrengst bedroeg 168,40 euro.

ZONDAG 30 OKTOBER 2010

ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN IN DE
JONGERENKERK VENLO

Op zondag 30 oktober 2010 vond Allerzielen en
Allerheiligen in de Jongerenkerk Venlo plaats
tijdens de zondagsviering.
Allen waarvan vanuit de Jongerenkerk afscheid
was genomen tussen Allerzielen/ Allerheiligen
2009-2010 als ook allen die een band hadden
met de Jongerenkerk in welke vorm of welk ver-
band dan ook, werden vernoemd. Hun families
waren uitgenodigd  voor deze viering.
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November 2010

Dinsdag 2 november 2010
NACHT DER ZIELEN 2010 - BOVEN DE WOLKEN

Sinds zes jaar houdt de Stichting Prisma jaarlijks op 2 november in de
Jongerenkerk de Nacht der Zielen. We staan dan op een eigentijdse ma-
nier stil bij het verlies van mensen die ons ontvallen zijn. Het program-
ma van de Nacht der Zielen is een combinatie van religie, kunst en cul-
tuur. Elk jaar probeert Prisma een gedragen en evenwichtig programma
samen te stellen waarbij aandacht is voor verdriet en pijn vanwege het
overlijden van medemensen. Maar wij willen ook een programma sa-
menstellen waaruit we hoop kunnen putten om verder te kunnen gaan
na dat verlies, hoe moeizaam dat ook vaak gaat. Daarnaast is er ook
aandacht voor ander verlieservaringen. Het stuklopen van een relatie of
vriendschap, het verlies van lichaamsfuncties  waardoor je merkt hoe
broos het leven kan zijn en hoe kwetsbaar, het verlies van een baan dat
je het gevoel kan geven er niet meer bij te horen of niet meer mee te
kunnen of mogen doen.

Dat de Nacht der Zielen in de Jongerenkerk Venlo plaatsvindt is niet
zomaar. Er is een verbondenheid tussen de Stichting Prisma en de Jon-
gerenkerk Venlo doordat uit onze gemeenschap Hannie Kort, Piet Lin-
ders en Hub van den Bosch zitting erin hebben. Daarmee is de Jong-
erenkerk nauw betrokken bij de Nacht der Zielen. 
Daarnaast is de Jongerenkerk een geschikte ruimte voor een ingetogen
bijeenkomst waarin we op een eigentijdse manier stil staan bij hen die
ons ontvallen zijn en bij verlies.  

Het programma bestond uit: optreden van Vocalgroup ‘In the Mood’
o.l.v. Marianne Scherjon-Maessen, Paul van Loo, Dansgroep Kunsten-
centrum o.l.v. Melanie Melis, harpiste Ingrid Reinhoud en de leerlingen
van Basisschool ’t Palet.

Er waren op deze avond 205 mensen aanwezig bij deze Nacht der Zie-
len.

ADVENTAKTIE SOLIDARIDAD
Op weg naar goed goud

10 miljoen mijnbouwers staan bloot aan de gevaren van kwik.
Duurzaamheid krijgt maar weinig aandacht in de goudmijnbouw en de
sieradenbranche. In samenwerking met producenten en afnemers is
Solidaridad gestart met een programma om de goudwinning te verduur-
zamen. Doel hiervan is om mijnbouwers een eerlijke beloning te garan-
deren, hun arbeidsomstandigheden te verbeteren en de negatieve ef-
fecten op het milieu te beperken. Net als Solidaridad dat doet voor on-
der andere katoen, koffie, cacao en thee. Met de campagne ‘Op weg
naar Goed Goud’ betrekt Solidaridad nu ook het Nederlandse publiek
actief bij dit project. 

Iedereen kan een bijdrage leveren…
Kleinschalige mijnbouwers, grote mijnbouwbedrijven, juweliers, siera-
denmerken én de consument zijn hard nodig om Goed Goud te realise-
ren. Om het Nederlands publiek mee te laten doen heeft juwelen kun-
stenares Bibi van der Velden speciaal voor deze campagne een arm-
bandje ontworpen dat iedereen ontvangt die het Goed Goud initiatief
steunt. 
De Jongerenkerk die ook onderdeel is van de Dekenale MOV-Groep
Venlo-Tegelen heeft in de Adventstijd 2010 in navolging van alle andere
parochies in het dekenaat aandacht besteed aan deze Aktie van Solida-
ridad. We deden dat door in de vieringen onze aandacht daarop te rich-
ten.
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DECEMBER 2010

DE ALTERNATIEVE KERSTKAARTENAKTIE 2010

Jaarlijks houden we in de Jongerenkerk een ‘Alternatieve Kerstkaarten-
aktie’. In plaats van mensen die je met Kerstmis toch ontmoet een
kaartje te sturen, kun je de kosten van die kaart beter besteden aan
een goed doel. Jaarlijks zoeken we een goed doel voor de opbrengst
van deze actie. In 2010 ging de opbrengst naar een project van de Stg.
‘Helpende Handen’  in India waar het Dendroncollege uit Horst bij be-
trokken is. De vrouw van Piet Linders, Ine Schriever, geeft les op het
Dendroncollege en bezocht onlangs samen met scholieren en Piet het
project in India.
Elke zondag in de Adventstijd en met Kerstmis hebben we een extra
collecte gehouden onder de bezoekers van de vieringen.
De opbrengst bedroeg 810,00 euro.

KERSTLIEDEREN LUISTEREN EN SAMEN ZINGEN

De Jongerenkerk heeft zich weer van zijn gastvrije kant laten zien en
verleent medewerking aan een sfeervolle, muzikale samenwerking. Op
zondag 19 december vanaf 11.30 uur, kon men  genieten van een duo-
kerstconcert door de koren In the Mood en Sjaloom. Nummers uit het
eigen kerstrepertoire, werden om en om ten gehore gebracht. Daar-
naast werd ook een kerstklassieker gezamenlijk uitgevoerd.
In het programma zijn kerstliederen opgenomen die men heerlijk mee
kon zingen. Gastheer en presentator was Hub van den Bosch. Het
kerstconcert begon een half uurtje na de zondagmorgenviering. In de
pauze is er tegen een schappelijke vergoeding koffie en thee met zelf-
gebakken taart, cake en kerstlekkernijen. Zegt het voort en breng ie-
mand mee! 
Dit concert was gratis toegankelijk. 
Het aantal bezoekers bedroeg 150 mensen.

JANUARI 2011

U I T N O D I G I N G
Zondag 2 januari

om samen met ons het nieuwe jaar 2011 in te luiden
Vanaf 11:00 uur

bent u van harte welkom in de Jongerenkerk
Minderbroedersstraat 1 te Venlo

Wij willen van de gelegenheid gebruik maken
om samen met u het glas te heffen en
te toosten op een gelukkig, gezond

en vooral liefdevol 2011.
 

Namens de gemeenschap van de
Jongerenkerk Venlo

Medewerkers
Pastoraal team

Bestuur

COMMUNIEPROJECT 2011: DOOR DE POORT

Op maandag 22 november 2010 hadden we de eerste bijeen-komst met
de ouders van de communicanten in 2011. Acht communicanten zullen
in 2011 op zondag 8 mei de eerste communie doen.
Samen met de ouders hebben we de route daarheen uitgezet.
Daarna was het aan de communicanten zelf om met ons onderweg te
gaan. Op woensdag 8 december kwamen vier jongens en vier meisjes,
de een wat schuchter, de ander wat meer uitgelaten, samen op de Gro-
te Kerkstraat 36 om  met Truus en Hub te beginnen aan de tocht naar
hún eerste communie.

Als thema was gekozen voor ‘Door de poort’.
‘Door de poort’ is een project van Kwintessens. Met de 8 jongelui heb-
ben we bezien wat het betekent te leven in het land van Jezus.
Samen met de jongelui en hun ouders hebben we er net als de afgelo-
pen jaren samen weer een mooie en inspirerende tijd van gemaakt, die
uitmondde in de viering op 8 mei.
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Op zondag 30 januari hadden de 8 jongelui zich ieder op zijn of haar
eigen manier voorgesteld aan de gemeenschap van de Jongerenkerk
Venlo in de voorstellingsviering.

INFORMATIEAVOND OVER HET PROJECT:
HUISHOUDSCHOOL LAURA SOLO

Op zaterdag 22 januari 2011 kwam aansluitend aan de viering van
19.00 uur in het zaaltje bij de St. Josephkerk dhr. Geert Gruintjes ver-
tellen over de realisatie van een huishoudschool te Solo.
De grote drijfkracht achter dit project was Laura,de vrouw van dhr.
Gruintjes die zelf afkomstig was uit Padang in Indonesië. Na haar over-
lijden in 2007, heeft dhr. Gruintjes, verder gewerkt aan haar laatste
wens, de realisatie van de huishoudschool te Solo.
De huishoudschool staat er inmiddels en dit jaar was dhr. Gruintjes er
nog op bezoek. De realisatie is mede te danken aan ondersteuning uit
de St. Josephparochie. Om die reden willen we op 22 januari 2011 laten
zien wat er met het geld gebeurd is en hoe de school eruit ziet.
Aan deze avond werkte ook het koor Keluarga Katolik Indonesia onder
leiding van de heer James de Graaff mee. Zij hebben enkele liederen
ten gehore gebracht. De avond begon om 20.00 uur, dat is aansluitend
aan de viering in de St. Josephkerk met medewerking van Keluarga
Katolik Indonesia en vond plaats in het parochiezaaltje van de St. Jo-
sephkerk. De afsluiting was om 21.15 uur. 

 

FEBRUARI 2011

DE NIEUWE LOOT AAN DE JONGERENKERKBOOM

Na de 1e communie in het 45e seizoen waren een aantal ouders bereid
om samen met de Werkgroep Kindvriendelijke Vieringen het over een
andere boeg te gaan gooien als het de Jongerenkerk en kinderen be-
treft.
We zijn afgestapt van de Kindvriendelijke Vieringen elke laatste zondag
van de maand in de Jongerenkerk om dit niet meer werkte.
In plaats daarvan organiseren we nu activiteiten buiten de vieringen en
buiten de zondagmorgen om en willen we 3-4 kindvriendelijke vieringen
houden door een seizoen heen waaraan ouders en kinderen meewerken
om deze tot stand te brengen. Je kunt hierbij denken aan een viering
rond Sinterklaas, Kerstmis, Palmzondag en wellicht en misschien een
viering op het eind van een schooljaar.

De activiteiten buiten de zondagmorgen om variëren van kinderdisco,
koekjes bakken en deze naar een instelling brengen, een film kijken,
kindermassage, yoga, bezoek aan een speeltuin, bezoekje brengen aan
een Zorgcentrum en daar iets doen voor de mensen die daar wonen 
maar ook voorbereidingen treffen  voor een kindvriendelijke viering
waarbij een spel geoefend wordt of muziek geoefend wordt voor in de
viering.

Hier een kort overzicht van activiteiten begin 2011 zoals dat toen in de
Jk Jouw Kerk is verschenen:
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Hallo Tempeliertjes, 
Het nieuwe jaar is gestart, en er staan weer leuke activiteiten te wach-
ten. Wat dachten jullie van film kijken! Op woensdag 9 februari toveren
we de Jongerenkerk om in een bioscoop. Op een groot scherm gaan we
de film “Kruistocht in spijkerbroek” kijken. Compleet met popcorn, chips
en limonade. 

Wat staat er verder nog te gebeuren?
Nou zet 26 maart maar vast in je agenda! Dan is er weer een DISCO!!
Vanaf zes uur (18.00 uur) kunnen jullie weer gaan swingen! Als je wil
komen dansen, swingen, of gewoon gezellig wil kletsen, geef dit dan
ook door via h.pijnenburg4@kpnplanet.nl, en de kosten zijn ook hier €
3,00.

Verder is het zondag 17 april palmzondag. Dan is er om 10.00 uur een
kindvriendelijke viering, en om 12.00 uur vanuit de Martinuskerk een
Palmhöltjesoptocht. Truus heeft de ezel al gereserveerd, en kinderen
van de Jongerenkerk mogen dan als Jezus (op de ezel) met zijn 12
apostelen in deze optocht meetrekken.

Nog iets belangrijks: 
we gaan speelgoed inzamelen voor Sôkkertante. Dit is een speelgoed-
bank voor gezinnen die ook gebruik maken van de voedselbank, en er
voor hun kinderen speelgoed mogen uitzoeken. Tijdens de filmmiddag,
de disco en ook voor de viering op 17 april kunnen jullie speelgoed dat
je niet meer gebruikt, of best wel zou willen afstaan aan kinderen die
niet zoveel speelgoed hebben, afgeven in de Jongerenkerk. We gaan dit
dan een keer naar de speelgoedbank brengen.

VASTENAKTIE 2011
2e GUATEMALA-LEZING IN VENLO-ZUID

Op maandag 21 februari 2011 was van 20.00 tot 22.00 uur in de
O.L.Vrouwekerk van Venlo-Zuid de 2e Guatemala-lezing als opmaat
naar de Vastentijd 2011.
Op deze avond heeft Mario Coolen, veldwerker Latijns-Amerika van
Solidaridad, een inleiding gehouden over de Polochic-vallei in Tucuru die
hij net daarvoor bezocht heeft. Uit de eerste hand horen we dan over
de situatie en de ontwikkeling in dit gebied dat centraal staat in de vas-
tentijd en de Vastenaktie 2011.
De thema’s die aan bod kwamen, gingen over de gevolgen van de ont-
wikkelingen in Tucuru op het gebied van man-vrouw verhoudingen,
politiek, eerlijke handel e.d.
Iedereen was van harte welkom op deze avond.

Er waren 37 mensen aanwezig bij deze lezing in Venlo-Zuid.
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MAART 2011

Zondag 6 maart 2011
JOCUS TOEKÔMS IN DE JONGERENKERK VENLO

Op zondag 6 maart was het weer zo ver! De “dreej daag van lol en ple-
zeer” barstten los.
Samen met Jocus Toekôms begonnen we op zondag 6 maart dit feest
door samen te komen in de Jongerenkerk in een carnavalsviering.
Deze viering - in het dialect ! - begon om 10.00 uur. 
De voorgangers waren het bekende duo Peet en Truu. Zij werden geas-
sisteerd door het prinselijke trio van Jocus Toekôms.
De muziek was in handen van Joekskapel ‘Zoeë is ’t Laeve’.
Iedereen was van harte welkom in de Jongerenkerk om dit feest “mei
los te laote gaon”.

Maandag 21 maart 2011
3e LEZING GUATEMALA VASTENAKTIE 2011
 
Een waardig leven dankzij koffie
Wie Tucurú nadert komt ongewild onder de indruk van de prachtige
natuur van de streek, van de bonte rijkdom aan orchideeën, vogels
en vlinders. Toch kan al die natuurlijke schoonheid niet verhullen dat de
meeste inwoners van Tucurú, voor meer dan 90% behorend tot de May-
abevolking van Guatemala, onder het bestaansminimum leven en dat
het hun ontbreekt aan scholen en goede gezondheidszorg. 
Generaties lang werkten de inwoners van Tucurú voor een hongerloon
op de koffieplantages van een elite van grootgrondbezitters. Maar daar
is sinds kort verandering in gekomen omdat na jaren strijd delen van de
vroegere plantages in handen zijn gekomen van de bevolking en er
met steun van Solidaridad gewerkt wordt aan verduurzaming van de
koffieproductie. De kerk in Tucurú speelt een belangrijke rol, een breed
programma van pastorale en sociale vorming heeft er de basis gelegd
voor een generatie leiders, mannen en vrouwen, die zich sterk maken
voor nieuwe levenskansen voor de bevolking. Tegelijkertijd blijven oude
gebruiken en rituelen uit de Mayatraditie een belangrijke rol spelen in
het leven van de persoon en van de gemeenschap.

Op het gebied van geloof, cultuur, economie en handel laat Tucurú zien
dat oud en nieuw elkaar niet hoeven te bijten Dat rijke tradities en wel-
kome vernieuwing beslist hand in hand kunnen gaan en elkaar verrij-
ken. 

Op maandag 21 maart 2011 was er in het 
Missiehuis St. Michael Steyl (in de Apostelzaal) de 3e Guatemala-lezing
waarbij wederom Mario Coolen aanwezig was.
De entree was zoals altijd bij deze lezingen gratis.

Er waren 48 mensen aanwezig.

Zaterdag 26 maart 2011
HEILIGE HUISJES WANDELING

Op zaterdag 26 maart 2011 vond er in het kader van de vastentijd
2011 een ‘Heilige Huisjeswandeling‘ plaats.
Een ‘Heilige Huisjeswandeling’ houdt in dat we bij markante, bijzondere
en belangrijke plekken in het dekenaat Venlo stilstaan tijdens een wan-
deling. Die bijzondere plekken, die ‘heilige’ huisjes, kunnen variëren
van een kerkgebouw, een klooster, een zorgcentrum, een mooi stukje
natuur of een historische plek enz. We wandelen van het ene ‘heilig huis-
je’ naar het andere.
De ‘Heilige Huisjeswandeling’ van zaterdag 26 maart ging van Steyl
naar Maria Auxiliatrix.
We startten bij het Missiemuseum in Steyl waar mevr. Truus Coppus
iets vertelde over het Missiemuseum. Vervolgens liepen we naar de
Holtmühle/Tiendschuur waar iets over deze plek verteld werd. Vervol-
gens liepen we naar Ulingsheide waar we Emmaus Feniks bezochten en
de kringloopwinkel aldaar. Via het Jaomerdal liepen we dan naar Maria
Auxiliatrix waar de inwendige mens werd gevoed met koffie/thee en een
stuk vlaai. Daarna vertelde Marianne van Beersum iets over Maria Auxi-
liatrix en de beeldentuin waar we ook werden rondgeleid.

Er liepen tijdens deze Heilige Huisjes Wandeling ruim 30 mensen mee.
Zij kwamen van heinde en ver, van Venlo, Helden, Baarlo Maasbree
enz. 
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Er waren jonge en oudere mensen bij. Alles bij elkaar genomen een
gemêleerd gezelschap.
Achteraf gaven diverse wandelaars aan weer graag deel te nemen aan
een volgende wandeling.

LEO BRUEREN 60 JAAR PRIESTER

Op donderdag 10 maart 2011 was het 60 jaar geleden dat Leo Brueren
priester werd gewijd.
Leo, begonnen als kapelaan en nu nog steeds kapelaan, heeft aan de
wieg gestaan van heel veel initiatieven in de stad Venlo. Hij heeft 46
jaar geleden ook de basis gelegd voor de Jongerenkerk Venlo. De Jong-
erenkerk Venlo wil het feit dat Leo op 10 maart 60 jaar priester is dan
ook niet onvermeld laten in deze Jk Jouw Kerk.
Voor velen was jij licht en warmte zoals een kaars licht en warmte is
voor mensen.
Leo, in naam van allen die zich in het verleden, in het nu en in de toe-
komst thuis voelden en voelen bij de Jongerenkerk, wensten wij jou en
natuurlijk jouw steun en toeverlaat Etty van harte proficiat met deze
mijlpaal.
Wij wensten jou ook toe, dat er nog wat jaartjes mogen volgen in goede
gezondheid en in een vervuld priesterschap. 

APRIL 2011

Op 2 april om 19.30 uur vond er in de Jongerenkerk te Venlo een bene-
fietconcert plaats. Tijdens dit benefietconcert deden verschillende Ven-
lose verenigingen op vrijwillige basis mee om geld in te zamelen voor
Nueva Cultura, een blindeninstituut in Argentinië. Het Venloos Philhar-
monisch Gezelschap, Vocalgroup In The Mood, Dansvereniging van het
Kunstencentrum en een speciale Venlose artiest droegen hun steentje
bij.
 
Wat doet Nueva Cultura en waaraan werd de opbrengst van het concert

besteed?

In Argentinië worden door Nueva Cultura reeds vele jaren ruim 70 blin-

den en slechtzienden door ca 20 vrijwilligers begeleid door ze therapie

en activiteiten aan te bieden, om hun kansen in de maatschappij te ver-

beteren. Dit gebeurt met particuliere middelen.

Bijzondere aandacht krijgt de opvang van jonge kinderen om er voor te

zorgen dat ze naar een gewone school kunnen. Dankzij onze steun van-

uit Nederland zijn dit nu ca 25 kinderen. De grote wens is om een “snoe-

zelruimte” in te richten, die ze in Grave in het blindeninstituut gezien

hebben, waarin de kinderen therapie krijgen en zelf kunnen oefenen.

Voor de inrichting, een stuk eenvoudiger dan in Grave, is 10.000 euro

nodig. “Wilde Ganzen” bij wie het project is ingediend, zal de donaties

verdubbelen.

Dit benefietconcert is onderdeel van een aantal acties die wij dit jaar

gaan organiseren om het bedrag in te gaan zamelen; wij hopen uiter-

aard op een mooie opbrengst!

Voor meer info over Nueva Cultura, kunt U ook op onze website kijken:

www.StichtingNuevaCultura.nl.

Zo bleek maar weer hoe waar het mooie motto van Nueva Cultura
is:“Vele handen kunnen meer dan alleen problemen oplossen!”.

Er waren op deze dag rond de 300-350 mensen in de Jongerenkerk om
dit concert te bezoeken.
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ARMOEDEPROJECT
ARMOEDE EN NIEUWE SOLIDARITEIT

Samen met onze collega’s van het Citypastoraat in Mönchengladbach en
Krefeld en stichting ‘ ’t Groenewold’ zijn we sinds 2009 actief bezig met
een project rond armoede onder kinderen. Dit project wordt mede on-
dersteund door de Euregio. Het project wordt in het schooljaar 2010-
2011 uitgevoerd op vier scholen. Dat zijn:
• de Katholischer Hauptschule Stadt Mitte in Mönchengladbach
• de Albert Schweitzer Schule in Krefeld 
• het Blariacum College in Blerick
• het Dendron College in Horst. 

Op donderdag 7 april kwamen leerlingen van de Katholieke Hauptschule
Stadt-Mitte uit Mönchengladbach en de leerlingen van het Blariacumcol-
lege uit Blerick bij elkaar om met elkaar over het thema armoede te
spreken. Dat gebeurde ook in Horst waar de leerlingen uit Krefeld zich
troffen met de leerlingen van het Dendron College.
In februari bezochten de leerlingen van Blariacum Mönchengladbach.
Daar bezochten ze diverse plekken waar mensen die te kampen hebben
met armoede en uitsluiting nieuwe kansen krijgen. Ditmaal gebeurde
hetzelfde in Venlo en Horst.
Het project waarover al meer geschreven is verloopt goed. Leerlingen
en leerkrachten zijn enthousiast. We hopen dat de leerlingen op het
eind nieuwe vormen van solidariteit met mensen aan de onderkant van
de samenleving op het spoor zijn gekomen want zij zullen zich in de
toekomst tot dit steeds groeiende probleem dienen te verhouden.

Zondag 10 april 2011
GUATEMALA-ONTMOETING IN FAMILIEKERK VENLO-OOST

Op zondag 10 april 2011 organiseerde de dekenale MOV-Groep Venlo-
Tegelen in de Familiekerk een Guatemala-Ontmoeting.
Op deze bijeenkomst konden de bezoekers hernieuwd kennismaken met
Guatemala en de Maya’s, hun rijke cultuur, hun gewoontes en gebrui-
ken.

In de beginjaren van 2000 stonden de Maya’s ook al centraal in de Vas-
tentijd. Toen lag de focus op het bisdom San Marcos van bisschop Ra-
mazinni. Nu zijn we verhuisd naar een ander deel van Guatemala: het
bisdom Verapaz en richten ons op de ontwikkelingen in de Polochic-Val-
lei in Tucuru.

Het doel van de bijeenkomst was om mensen wederom in aanraking te
brengen met de Maya’s in Guatemala en dat gebeurde op een ontspan-
nen manier.
De dag begon met een viering in het teken van de Vastenaktie 2011.
Die viering begon om 11.00 uur.
Aansluitend kon men onder het genot van een kop eerlijke koffie/thee
met maïskoek, het belangrijkste voedsel van de Maya’s, de vernieuwde
Guatemalatentoonstelling bezoeken. We genoten van muziek door Vo-
calgroup Joy uit Venlo die ook de viering muzikaal opluisterden. Er wer-
den dvd’s over het project en de streek gedraaid en natuurlijk er waren
ook activiteiten voor de kinderen.

Deze Guatemala-Ontmoeting werd bezocht door 125-150 mensen uit
Venlo-Tegelen

PALMZONDAG 17 APRIL 2011
WERELDWINKEL VENLO IN DE JONGERENKERK

Op zondag 17 april 2011, Palmzondag,  was de Wereldwinkel Venlo
aanwezig zijn in de Jongerenkerk Venlo. In de vastentijd waarin we
aandacht vroegen voor de Maya’s hoort  ook de Wereldwinkel zeker 1
keer van de partij te zijn. Middels het kopen van producten en artikelen
uit de Wereldwinkel steunen we direct de kleine boeren en handarbei-
ders en hun families in Latijns-Amerika, Afrika, India of waar ook ter
wereld.
Steun aan de Wereldwinkel is dus directe steun aan hen die in de Vas-
tentijd met zijn Vaste(n)Aktie op ons een beroep doen.
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MEI 2011

Zondag 8 mei
EERSTE COMMUNIE

Op zondag 8 mei was het zover voor Carly, Jamahl, Frank, Eva, Michel-
le, Dewi, Nigel en Senn. Zij deden toen de eerste communie in de Jong-
erenkerk.
De afgelopen maanden hadden zij zich daarop voorbereid. In die tijd
hadden we gezien dat tussen deze 8 jongelui die van verschillende
scholen komen, namelijk de Rudolf Steiner School (Vrije School), de
Montessori School en de Leonardo School , een band gegroeid was. 
Er was ook een band gegroeid tussen hun ouders en ons als Jongerenk-
erkgemeenschap en tussen deze jongelui en hun ouders. Op 8 mei heb-
ben zij in een feestelijke viering  een stap gezet die belangrijk is in hun
leven.
En natuurlijk hoopten we ook dat velen uit onze gemeenschap aanwezig
zouden zijn bij deze gebeurtenis. Iedereen was van harte welkom!
In een overvolle Jongerenkerk waaraan ook de Koninklijke Harmonie St.
Cecilea uit Tegelen haar medewerking verleenden vierden we de eerste
communie van deze 8 jongelui.
Na afloop bleef het lang nog gezellig druk in en rond de Jongerenkerk
Venlo. We kijken net een tevreden gevoel terug op deze 1e communie
2011.

BEVRIJDINGSDAG 2011

Op 5 mei zou voor de eerste keer een Bevrijdingsvuur ont-
stoken worden in Venlo. Lang voor 5 mei was een eerste
idee daarvoor geboren bij Remi Verhagen, lid van de ge-
luidsgroep van de Jongerenkerk Venlo.

Vervolgens is dat plan verder uitgewerkt door mensen van binnen en
buiten de Jongerenkerk. Dit heeft ertoe geleid dat op 5 mei het bevrij-
dingsvuur in een estafette naar Venlo kwam.

Het ophalen van het vuur in Wageningen betekent dat ook in de Venlo-
se samenleving op 5 mei 2011 het vuur aangestoken wordt om aan-
dacht te schenken aan een eigentijdse, lokale beleving en invulling van
bevrijding en vrijheid . Het gaat om vrijheid in en tussen mensen, om
vrijheid in verbinding in Venlo !

De vrijheid van een mens is een groot goed. Deze vrijheid is iets dat je
beslist  moet vieren en mag overdenken, moet voelen en beleven (liefst
elke dag!). 
Het doel van vrijheid voor de mens is dat de mens zich als mens in “vrij-
heid” kan ontwikkelen, een compleet mens kan worden, zowel lichame-
lijk, geestelijk als sociaal.  Een mens kan vooral bestaan en voortbe-
staan met medemensen! 

Er was contact gezocht met Burgemeester Bruls en overleg gevoerd
met de Evenementenmanager in Venlo. Het idee om het bevrijdings-
vuur (jaarlijks!) op 5 mei op te halen in Wageningen en het begrip Vrij-
heid in Venlo nader handen en voeten te geven is heel positief ontvang-
en en wordt gesteund. 
Als initiatiefgroep willen we het idee geleidelijk vorm gaan geven; de
invulling moet groeien en is dynamisch. 
Centraal staat in het 1e jaar ( 5 mei 2011) de organisatie van de esta-
fette en van de overdrachts- en ontvangstceremonie van het bevrij-
dingsvuur in Venlo en het bekendheid geven aan het initiatief. 
Op termijn ontwikkelen draagvlak/ betrokkenheid van Venlose samenle-
ving  via bijv. stadsdelen/wijkorganisaties/scholen/ verenigin-
gen/bedrijven.

Er is een ceremonie in Wageningen (ophalen bevrijdingsvuur) resp. in
Venlo (overdracht vrijheidsvuur).

De Boodschap centraal: 
gelet op de zeer diepgaande  betekenis van Vrijheid voor de mens en de
samenleving willen we de boodschap en de aankleding van de estafette,
de lopers en de ceremonies zuiver houden en niet commercialiseren.
Uiteraard is materiële en financiële steun vanuit de samenleving meer
dan welkom.
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De ontvangstceremonie is in Venlo om 12.30 uur  en omvatte:
• ontvangst lopers door Burgemeester
• overhandiging bevrijdings-/vrijheidsvuur aan Burgemeester; 
• het aansteken van de  vuurschaal voor het stadhuis met het bevrij-
dingsvuur uit Wageningen; 

• toespraak burgemeester. 
• Optredens met speciale vrijheidsmuziek ed:  speciale fanfaregroep;
Baer Traa (zang), Herman Verweij (gedicht) en Bart Peeters (vuurce-
remonie). 

zie voor meer achtergrondinfo:

www.4en5meiwageningen.nl/Bevrijdingsvuurestafette 

en www.4en5mei.nl/ 

12 mei 2011
VOCAL GROUP JOY IN DE JONGERENKERK VENLO

VOCAL GROUP JOY is als koor ontstaan uit een project van dirigente
Gerda Hendrikx. In dit project wilde zij de mensen laten ervaren dat
zingen iets is dat niemand in zijn leven mag missen. Uitgangspunt was
dat iedereen kan zingen.
Ieder jaar verzorgt VOCAL GROUP JOY, naast haar kerstconcert en op-
tredens op locatie, ook een themaconcert. Dit jaar is dit een gospelpro-
gramma.  
Naast pop en klassiek laat JOY zo haar veelzijdigheid zien. Gospelmu-
ziek staat dicht bij het leven van de totale mens. Alle menselijke roerse-
len vinden er klanken en woorden in.
In het concert van 12 mei passeerde een breed scala aan gospelliede-
ren, waaronder 4 delen uit de “Body & Soul“ Messe van Lorenz  Maier-
hofer, de revue..
In het tweede gedeelte van het programma kreeg ook het publiek de
kans om van zich te laten horen. Als vast programmaonderdeel in de
concerten van Joy was er toen namelijk een meezinggedeelte. Want
zingen is de multivitamine voor de geest en die wil JOY u niet onthou-
den. Hopelijk tot ziens op 12 mei!

Er waren op dit concert zo’n 80 bezoekers in de Jongerenkerk die een
mooi en goed concert te horen kregen. Aan het meezinggedeelte werd
actief meegedaan door de aanwezigen.

JUNI 2011

WEEK NEDERLANDSE MISSIONARIS

De actieweek van de Week Nederlandse Missionaris liep van Hemelvaart
tot en met Pinksteren (2 t/m 13 juni 2011) en had dit jaar als thema
‘Achter het masker van Brazilië’. In alle parochies in ons land werd voor
de WNM gecollecteerd voor het werk en welzijn van Nederlandse missi-
onarissen en missionair werkers, ook voor hen die niet gebonden zijn
aan een orde of congregatie in Nederland, een onmisbare steun in de
rug.

Samen sterk
Geïnspireerd door hun geloof zetten nog altijd honderden missionaris-
sen zich in Afrika, Azië en Latijns-Amerika in voor mensenrechten, on-
derwijs, gezondheidszorg en maatschappelijke opbouw. De Week Ne-
derlandse Missionaris voert campagne voor het werk én persoonlijk wel-
zijn van deze krachtige mensen. Vanuit dezelfde inspiratie zetten meer
dan dertig, door de Week Nederlandse Missionaris uitgezonden leken-
missionarissen, zich momenteel in. De WNM hecht grote waarde aan
het betrekken van jonge mensen bij de missionaire traditie. Zij verbin-
den zich aan groepen mensen die zich niet neerleggen bij hun situatie,
maar actief werken aan een beter bestaan. Voor deze mensen, die zich
in vaak moeilijke omstandig-heden inzetten voor de armsten, vraagt de
WNM uw aandacht.

De Jongerenkerk hield een extra collecte met Pinksteren en steunde
Week Nederlandse Missionaris met een bedrag van 110,00 euro dat
overgemaakt zijn op de rekening 676 t.n.v. Week Nederlandse Missio-
naris te Den Haag.
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Dinsdag 7 juni 2011
AFSLUITING ANTONIUSNOVEEN IN DE ST. JOSEPHKERK
MET PATER NICO DISTER

Op dinsdag 7 juni vierden we in de Josephkerk het einde van de Antoni-
usnoveen. Deze afsluiting begon met een viering die om 19.00 uur be-
gon. Dit jaar was pater Nico Dister hierbij aanwezig.
Pater Nico Dister werkt sinds 20 jaar in Papoea Indonesia. Hij heeft
daar ook enkele jaren samengewerkt met pater Piet Giesen, geen onbe-
kende in het Venlose.
Pater Dister kwam in deze viering vertellen over zijn werk en over de
stichtingen die zijn werk ondersteunen. Mevr. Elly Bouman, lid van de
MOV-Groep cluster Binnenstad, lid van de Derde Orde van de Francisca-
nen, steunt het werk van pater Dister en zijn stichtingen al vele jaren
en bericht daar met regelmaat over in de bijeenkomsten van de MOV-
Groep cluster Binnenstad Venlo.
Reden te meer om pater Dister eens uit te nodigen in ons midden. On-
langs hadden enkele leden met pater Dister een gesprek gehad in Ven-
lo. Een pater met een goed hart die enthousiast kan vertellen over zijn
werk en zijn beweegredenen.
Via parochiebladen en week- en streekbladen nodigden wij mensen uit
aanwezig te zijn in de viering en aansluitend in het parochiezaaltje
naast de Josephkerk om tijdens de koffie verder in gesprek te gaan met
pater Dister.
De muzikale noot werd verzorgd door het Franciscuskoor onder leiding
van Marianne Maessen-Scherjon.

In de viering waren zo’n 70-80 mensen aanwezig.
Na afloop in het parochiezaaltje luisterden nog zo’n 40 mensen naar het
verhaal van Pater Dister.

JULI 2011

GÉ VAN DER HEIJDEN 65 JAAR

Op zondag 3 juli, werd Gé 65 jaar. In een feestelijke viering waarin wat
verrassingen zaten voor Gé, zoals de aanwezigheid van zijn familie,
aanwezigheid van veel mensen die betrokken zijn geweest of nog zijn
bij de Jongerenkerk en met de aanwezigheid van zowel het JK Koor,
Triple Quartet, en na afloop tijdens de ‘receptie’ de JK Big Band stonden
we stil bij dit heuglijke feit.
Vanaf deze pagina een welgemeend: proficiat, zo stond in de Jk Jouw
Kerk van juli-augustus 2011. Niet iedere jarige komt met een artikeltje
in de JK – Jouw Kerk. Uitzonderingen bevestigen de regel en Gé is zo’n
uitzondering. Onze eerste kennismaking met hem vond plaats kort na
de start van de Jongerenkerk en natuurlijk kwam hij het koor verster-
ken. Wat heet, na het vertrek van Noortje Brenneker, onze eerste diri-
gente, nam Gé de leiding van het koor over en kregen we al gauw de
eerste proeven van zijn arrangeerkunst in onze mappen. “Nog erg primi-
tief” zoals hij er nu over spreekt. Dat primitieve ging er al gauw van af,
want door zelfstudie was hij na enkele jaren zover dat zelfs Jan Theelen
hem niet meer op fouten kon betrappen, toen we onze platen gingen
opnemen. 
Niet alleen muziek had zijn interesse. Op aandringen van diverse perso-
nen haalde hij ook nog zijn MO-akte wiskunde, zodat hij niet brodeloos
zou worden als de Jongerenkerk niet zou opgaan. 
Ondertussen was hij full time in dienst van de Jongerenkerk gekomen
en verzorgde hij niet alleen de muziek voor koor en orkest, maar ging
hij zich ook steeds meer bezighouden met de teksten van de zondags-
vieringen. En dat vroeg natuurlijk weer dat er wat theologie gestudeerd
moest worden. 
Als u nu denkt dat hiermee het scala aan belangstellingsvelden is uitge-
put, moet ik u teleurstellen. Zijn vrouw Truus, zijn kinderen en klein-
dochtertje, zijn vrienden en vriendinnen, computers en fotografie om
maar enkele dingen op te noemen, mogen zich in zijn belangstelling
verheugen. 
En nu was de pensioengerechtigde leeftijd aangebroken. Tijd om stil te
gaan zitten?  Dat had u toch niet gedacht! Met de muziek gaat hij op de
oude voet verder. 2 Dagen in de week gaat Gé nog zijn kunnen geven
aan het werk op het Dekenaat en het kantoor van de St. Martinuspa-
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rochie en voor de Jongerenkerk blijft hij zich nog 1 dag per week inzet-
ten.
Gé, bedankt voor je inzet in de afgelopen 46 jaren, en we hopen nog
vele jaren van je kennis en kunde te mogen profiteren.

Zondag 10 juli 2011
AFSLUITING VAN HET 46E SEIZOEN MET BEZOEK AAN 
TASTY TOM EN ZORGBOERDERIJ ‘DE WIELEWAAL’.

Op zondag 10 juli sloten we het 46e seizoen af. Dat deden we met twee
bijzondere bezoeken op de Hei. Aansluitend aan de viering van 10.00
uur vertrokken we omstreeks 11.15- 11.30 uur naar de Hei. Iedereen
was uitgenodigd om mee te gaan. 
We gingen allereerst op bezoek bij Tasty Tom, Ton Janssen, die  op een
maatschappelijk verantwoorde manier smaakvolle en bijzondere toma-
ten kweekt  Rond 12.00 uur werden we verwacht bij Tasty Tom. Ton
Janssen zou ons dan vertellen over zijn product en konden we rondkij-
ken in de kwekerij.
Daarna, rond de klok van 13.00 uur  was het tijd voor koffie of soep
met een broodje of stuk cake bij Zorgboerderij ‘De Wielewaal’.
Deze wordt gerund door Pien en Hans. We waren daar van harte wel-
kom om iets te nuttigen en vervolgens vertelden zij ons iets over hun
zorgboerderij en was er gelegenheid om rond te kijken.
De kosten voor de koffie of iets anders waren voor EIGEN rekening. 
We hoopten dat we met velen op deze wijze het 46e seizoen op een leu-
ke en ontspannen manier konden afsluiten.
Aan deze afsluiten namen bijna 40 mensen deel. 

Hier volgt een kort verslag van één van de deelnemers:

Beste mensen,

Ik heb wel genoten van het uitje naar Tasty Tom. Wat mij het meest
verwonderde dat het totaal een wereld op zichzelf is. De kas is een
strak en georganiseerd geheel, ik zou haast zeggen dat

het een schepping van hogerhand kon zijn.
Het was een boeiende uitleg hoe alles in
het werk gesteld wordt om zo’n optimaal
product op de markt te kunnen brengen.
Ik wist niet dat tomatenplanten zoveel 
zuurstof  konden produceren, meer dan
het regenwoud. Bij mij kwam de gedach-

ten op dat het dan wel wereldwijd aangebouwd kon worden. Dat er veel
warmte opgeslagen wordt en deze doorverkocht wordt aan de gemeen-
te. Prachtig wat een mooi staaltje van ecologisch bezig zijn.
Ik vind het helemaal niet zo verwonderlijk dat Nederland in de glastuin-
bouw zulke grote ogen in de wereld gooit. 

Na deze mooie rondleiding was er nog een
lunch op de Wielewaal. Een zorgboerderij.
Deze zorgboerderij die een oase van rust
kan bieden voor mensen die het even niet
meer zien zitten of een opstapje kunnen
gebruiken. Of zo voor de gezelligheid een
kopje koffie willen gaan drinken. De bloe-

menpracht het gebouw en de dieren, het was gewoonweg mooi en goed
verzorgd.

Ik mag ook wel zeggen dat het eten goed verzorgd was en dat er voor
iedereen voldoende was met  genoeg keuze. Het ging er gezellig aan
toe, toen ik zo in de tuin keek, ik kon aan iedereen merken dat het ge-
nieten was. Ik ging in ieder geval met een goed gevoel huiswaarts. Een
mooie afsluiting

Mensen bedankt, Franky
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PRAKTISCHE INFORMATIE

Pastorale coördinatie:
Hub van den Bosch
Begijnengang 17
5911 JL Venlo
077-3515920 // 06-10729578
jongerenkerkvenlo@hetnet.nl of Pastor@jkvenlo.nl

Secretariaat Jongerenkerk Venlo
Begijnengang 17, 5911 JL Venlo
jongerenkerkvenlo@hetnet.nl 

Voor gebruik van de Jongerenkerk
Informatie en afspraken inzake het gebruik van de Jongerenkerk belt u
met:
Martin Huizinga
077-3512165
Mgm.huizinga@tiscali.nl

Bestuurszaken
Voor bestuurszaken kunt u contact opnemen met: 
dhr. Henk Linders, voorzitter
Boerhaavestraat 6
077-3547546
henklindersvenlo@hetnet.nl of Bestuur@jkvenlo.nl

dhr. Henk Pijnenburg, secretaris
Klimopstraat 32
077-3827646
h.pijnenburg4@kpnplanet.nl of Secretariaat@jkvenlo.nl

dhr. Harry van Heijst, penningmeester
Herungerstraat 190
077-3546978
Mj.hvh@home.nl

Bankrekening Stichting Jongerenkerk Venlo
ABN-AMRO: 41.41.43.299

Diaconiefonds Jongerenkerk Venlo
voor projecten ver van huis of heel dichtbij

Informatie Lilo Stark
0478-533777
l.stark@12move.nl

of:
Hub van den Bosch (zie pastorale coördinatie)

JK on line
Website JK: www.jkvenlo.nl
Webmaster: Max Görtjes
e-mailadres: webmaster@jkvenlo.nl
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