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Inleidend woord

In het begin van het 48ste seizoen was er een voorzitterswisseling. Na 12 jaar legde Henk Linders de

voorzittershamer neer. Op zondag 9 september vond deze voorzitterswisseling plaats tijdens een

viering waarbij vele gasten aanwezig waren. Met Henk legde ook de vice-voorzitter Piet Ruys zijn

functie neer.

Vanaf die tijd gingen we als Jongerenkerk verder onder een nieuwe voorzitter in de persoon van

Henk Pijnenburg. Zo direct aan het begin van een nieuw seizoen een bijzonder moment.

Een bijzonder moment was het ook bij de afsluiting van dit seizoen.

Het 48ste seizoen werd namelijk afgesloten op zondag 23 juni 2013 op een wel heel speciale wijze.

Na een viering in een goed gevulde Jongerenkerk Venlo, werd in het Voorportaal het schilderij van

Leo Brueren onthuld waar kunstenaar/schilder Ruud Simons de afgelopen maanden hard aan had

gewerkt. Een indrukwekkend portret van de grondlegger van onze Jongerenkerk. En daarmee kwam

het einde aan een eerste seizoen zonder Leo Brueren die we nog steeds in ons midden missen

vanwege zijn uitstraling, zijn passie en gedrevenheid en zijn steeds opnieuw weer inspirerende

woorden en gedachten.

We zouden Leo echt te kort hebben gedaan als we met zijn allen niet toch onze beste beentjes

hadden voorgezet om ook zonder hem de Jongerenkerk levend te houden en steeds weer opnieuw

naar binnen maar vooral naar buiten toe te laten zien dat de Jongerenkerk ertoe doet. We hebben

dat weer op tal van manieren getoond. 

Sommige manieren vallen direct in het oog zoals onze wekelijkse viering telkens op zondag om 10.00

uur. Elke zondag weer vinden 60-70 mensen de weg naar onze Jongerenkerk om samen te komen en

samen te vieren dat het leven de moeite waard is en om te danken , te vieren, voor wat goed ging in

de achterliggende week en om zich aan de woorden en liederen of muziek die klinken tijdens onze

diensten  op te laden voor de week die voor ons ligt.

Maar naast het vieren gebeurt er zoveel meer. De inzet voor dak- en thuislozen, mensen die Leo na

aan het hart lagen, tijdens de wekelijkse solidariteitsmaaltijd o.l.v. Mieke Verkoeyen en haar team.

De inzet van velen die betrokken zijn in maatschappelijke organisaties als vluchtelingenwerk,

Mondiaal Platform, missionaire groepen.

De inzet van de Werkgroep Tempeliertjes om eens per zes-acht weken een activiteit voor jeugdigen

te organiseren, iets wat met wisselend succes van aanwezige jeugdigen gepaard gaat.

Natuurlijk ook niet te vergeten de 1e communievoorbereiding van de communicanten, in 2013

betrof dat 9 jongelui van de Vrije School, de Montessorischool en de Tamboerijn uit Tegelen. Deze 9

jongelui deden op 19 mei de eerste communie tijdens een feestelijke viering in een mooi versierde

Jongerenkerk.

Dat scholen de Jongerenkerk ook kennen bleek afgelopen jaar ook doordat een aantal groepen van

het Valuascollege een bezoek bracht aan onze Jongerenkerk. In het voorjaar van 2013 brachten de

groepen 6,7 en 8 van de Montessorischool, in het kader van de lessen 'Wereldgodsdiensten', aan de

Jongerenkerk een bezoek.

Steeds vaker vinden koren of muziekgezelschappen de weg naar de Jongerenkerk om deze te

gebruiken als 'podium' voor een voorstelling of een concert. Niet alleen waarderen zij de unieke

akoestiek in de Jongerenkerk maar ook de gastvrijheid die ze daar ontmoeten, en de vele mogelijk-

heden voor eigen inbreng.
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Niet direct in het oog springend maar minstens even belangrijk zijn de talloze contacten met het

Citypastoraat in Mönchengladbach en Krefeld in het kader van MKV (samenwerkingsverband tussen

het Citypastoraat Mönchengladbach, citypastoraat Krefeld en Jongerenkerk Venlo en 't Groenewold

in Venlo) alsook de contacten met parochies in Venlo-Tegelen en andere parochies in Limburg. De

contacten binnen het netwerk van dienst- en hulpverlening in Venlo aan dak- en thuislozen of de

contacten met organisaties ter bestrijding van armoede zullen in september 2013 resulteren in een

Armoedeconferentie 'Bindkracht', waaraan de Jongerenkerk een bijdrage zal leveren omdat zij

betrokken is bij de voorbereidingen.

In dit kader is ook vermeldenswaardig dat de Jongerenkerk middels Harry van Heyst en Hub van den

Bosch betrokken zijn bij Schuldhulpmaatje Venlo. Dit initiatief zette in 2013 zijn eerste stappen op

weg naar begeleiding van mensen die dreigen in financiële problemen te komen of erin zitten om

met de hulp van een maatje de zaak weer op de rit te krijgen.

Natuurlijk mogen we niet vergeten te vermelden de innige samenwerking met Stichting 't Groene-

wold waarin Jongerenkerk en Groenewold samen betrokken zijn bij de missionaire activiteiten

binnen het dekenaat Venlo-Tegelen en daar ook belangrijke kartrekkers voor zijn. 

Zo zijn er zoveel zaken te noemen waarin de Jongerenkerk een rol speelt en wil spelen voor de stad

Venlo maar ook voor Venlo e.o.

De naam Jongerenkerk Venlo heeft na bijna 50 jaar nog steeds een klank die mensen aanspreekt.

Dat valt vooral op doordat ook in dit 48ste seizoen diverse keren jonge mensen hun kinderen lieten

dopen in de Jongerenkerk of bij ons aanklopten voor een afscheidsviering bij een overlijden of een

huwelijkszegen. 

Als we terugkijken op het 48e seizoen dan kunnen we stellen dat de Jongerenkerk, die in 1965

startte, er nog steeds mag zijn. En natuurlijk ligt die volle kerk van toen met vele jonge mensen

achter ons. We kunnen daar met weemoed naar terugkijken en aan terugdenken maar veel zinvoller

en belangrijker is  het om in het hier en nu, passend bij de mens van nu Jongerenkerk, kerk, te willen

zijn. 

En dat niet op een naar binnen gerichte manier maar met de ogen naar buiten gericht. Als wij voor

mensen een oase kunnen zijn van rust, een plek waar mensen zich thuis voelen en waar mensen

inspiratie vinden en een gemeenschap zijn die oog heeft voor de gemarginaliseerden in onze samen-

leving en voor hen een open herberg zijn waar zij zich welkom weten, dan maken wij telkens weer

waar de kreet die vaak te horen is in de Jongerenkerk: ‘delen wat je hebt en delen wat je bent'.

Zo hebben wij in het 48e seizoen getracht 'samen Jongerenkerk Venlo' te zijn. Samen met allen die

deze Jongerenkerk een warm hart toedragen op welke manier dan ook. En zo willen we op weg naar

een 'gouden Jongerenkerk Venlo' in 2015 ook in het 49e seizoen ons beste beentje voorzetten.

Venlo, september 2013

Hub van den Bosch (pastor Jongerenkerk Venlo)
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JAAROVERZICHT 48e  SEIZOEN - VAN AUGUSTUS 2012-JUNI 2013

In chronologische volgorde willen we nu een overzicht geven van de belangrijkste zaken die de revue

passeerden in dit 48e seizoen. De wekelijkse zondagsdiensten zullen we niet vernoemen behalve als

zij een bijzonder karakter hadden of een bijzondere intentie.

a u g u s t u s   2 0 1 2

zondag 19 augustus 2012: start van het 48
e
 seizoen

Op zondag 19 augustus startte met een viering

het 48e seizoen. Een nieuw seizoen met nieu-

we kansen en mogelijkheden.

De oproep in de overweging, uitgesproken

door Hub van den Bosch, pastor van de Jon-

gerenkerk Venlo, had als boodschap 'geloven,

 dat doe je samen'. Met de oproep 'geloven

doe je samen, Jongerenkerk zijn dat doe je

samen' riep Hub allen op om er ook in dit nieu-

we seizoen samen de schouders weer onder te

zetten. Daarmee begon het 48e  seizoen.

25 en 26 augustus: MIVA-zondag

'Delen wat je hebt en delen wat je bent' is

eigen aan het wezen van de Jongerenkerk.

Daarom direct aan het begin van het 48ste

 seizoen ook hier aandacht voor. We wilden

delen met de mensen in Zimbabwe waar men

vroeg om 5 ambulances.

s e p t e m b e r   2 0 1 2

zondag 9 september: Voorzitterswisseling in de Jongerenkerk Venlo

Op zondag 9 september vond tijdens de viering van 10.00 uur de wisseling

van voorzitter plaats.

Henk Linders nam na 12 jaar afscheid als voorzitter van de Jongerenkerk

Venlo. Tevens nam de vice-voorzitter dhr. Piet Ruys ook afscheid. De overd-

racht vond plaats in een goed gevulde Jongerenkerk Venlo. Tijdens de

viering dankten zowel Henk Linders als Piet Ruys voor het genoten vertrou-

wen in de afgelopen jaren. Hierna werd de voorzittershamer overgedragen

aan Henk Pijnenburg.

Henk Pijnenburg
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zaterdag 15 september: samen ontbijten
Sinds juli is er binnen de Jongerenkerk Venlo

door Marjo Bongers het initiatief gestart om

eens per maand met wie wil te gaan ontbijten

bij Ruitercafé Leurs. Het idee is geboren om

mensen die alleen zijn of behoefte hebben aan

eens gezellig samen ontbijten, de mogelijkheid

te geven zich een keer per maand te treffen bij

 Leurs om daar een eenvoudig ontbijt te genie-

ten en een tijdje gezellig door te brengen.

De eerste keer in juli 2012 waren er 12 men-

sen. Nu in dit 48ste seizoen zal dat een maan-

delijks gebeuren worden waarbij ieder die wil

mag aansluiten. 

15-23 september: VREDESWEEK 2012
De Vredesweek 2012 heeft als motto Powered by Peace en wil een einde aan geweld en onrecht

rond het delven van grondstoffen. Olie, steenkool, goud en andere grondstoffen zijn vaak de oorzaak

van conflict in plaats van een bron van welvaart en vrede. Opbrengsten uit grondstoffen komen vaak

niet ten goede aan armoedebestrijding, maar worden gedeeltelijk besteed aan het leger, of komen

zelfs terecht bij rebellengroepen en criminelen. Op deze manier ontstaan nieuwe conflicten en

worden lopende conflicten in stand gehouden. Regelmatig gaat de exploitatie gepaard met mensen-

rechtenschendingen.

In Colombia kunnen strijdende groepen zich

bewapenen en de bevolking onderdrukken

met de opbrengsten uit mijnbouw. Men-

senrechtenschendingen zijn er aan de orde

van de dag. Mensen worden gewelddadig

van hun land verjaagd om plaats te maken

voor mijnbouw. In de olierijke gebieden van

Zuid-Soedan zijn honderdduizenden burgers

van hun land verdreven en tienduizenden

vermoord om ruim baan te maken voor de

olie-industrie. In de Democratische Repu-

bliek Congo dreigen honderdduizenden

gouddelvers hun bron van inkomsten kwijt

te raken door de komst van industriële

mijnbouw.

Ook wij komen dagelijks in aanraking met

producten die gemaakt zijn met gebruik van

omstreden grondstoffen. Bijvoorbeeld gou-

den sieraden, mobiele telefoons, of de

stroom uit uw stopcontact. In de Vredes-

week vraagt het Ministerie van Vrede aan-

dacht voor dit belangrijke thema. Grond-

stoffen moeten niet langer grond zijn voor

conflict maar wereldwijd een bron van

vrede worden.

In Venlo werd op zaterdag 22 september  in het kader van de Vredesweek i.s.m. de Brede Ontmoe-

tingsgroep Joden-Christenen-Moslims, de dekenale M(issie)O(ntwikkeling)V(rede)-Groep Ven-

lo-Tegelen en de  Stg. Wereldvredesvlam een Heilige Huisjes Wandeling georganiseerd.
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zaterdag  15 september: Nach van 't Limburgse Leed

Op zaterdag 15 september was de Jongerenkerk Venlo het podium voor een sprookjesvertelling en

muziekuitvoering. De context waarin dit evenement plaatsvond was 'De Nach van ut Limburgse

leed'.

Ongeveer 150 mensen waaronder veel kinderen waren aanwezig in de Jongerenkerk.

zondag 30 september: concert Vocalgroup 'In the Mood'

Op zondag 30 september gaf Vocalgroup 'In the Mood' een concert in de Jongerenkerk Venlo. Met

sprankelende liederen brachten zij een deel van hun repertoire ten gehore. Bij dit concert waren 80

mensen aanwezig die konden genieten van een wervelend optreden.

o k t o b e r   2 0 1 2

Missio 

Wereldmissiemaand 2012:

Senegal

Wereldmissiemaand stond dit jaar in het teken van Senegal. Dit West-Afrikaanse land is ongeveer vijf

keer zo groot als Nederland en heeft circa 13 miljoen inwoners van verschillende bevolkingsgroepen.

De grootste zijn: Wolof, Peul, Sérèr en Toucouleur. De thema's emigratie, vrouwenbesnijdenis en

opvang van moeder en kind stonden centraal. De opbrengst was: 220,00 euro

Missiezendingskalender 2013
In deze oktobermaand werden voor de laatste keer de Missiezendingskalenders verkocht. Dit jaar

was het thema: 'Kijken met andere ogen'. Na 32 jaar komt een einde aan de reeks Missiezendingska-

lenders.
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De Tempeliertjes
De Tempeliertjes is de jeugd-

groep van de Jongerenkerk

Venlo en richt zich op alle

basisschool-leerlingen in de

gemeente Venlo. 

Onder het motto 'samen

werken, samen zijn en sa-

men delen' worden leuke en

leerzame activiteiten georga-

niseerd vanuit de Jongeren-

kerk. 

Op woensdag 10 oktober

was er weer een eerste bij-

eenkomst. 

Een KNUTSELMIDDAG. 

zondag 14 oktober: popconcert Vocal Group Joy
Op zondag 14 oktober 's middags vanaf 15.00

uur gaf Vocal Group Joy een popconcert in de

Jongerenkerk Venlo. Zij brachten nummers ten

gehore van o.a. Bette Midler, Elton John, Abba,

M. Gore e.a.

In het tweede gedeelte werden de aanwezigen

uitgenodigd mee te zingen in het 'meezingge-

deelte'.

Zo'n 100 mensen bezochten dit concert van

Joy.

donderdag 25 oktober: film 'Bashing' in het kader van de Nacht der Zielen 2012
Op donderdag 25 oktober werd in het kader

van de Nacht der Zielen 2012 die dit jaar als

thema droeg 'Sporen nalaten' de film 'Bashing'

vertoond. De film 'Bashing'(pester) uit 2005

handelt over keuzes in het leven waaruit een

wankel evenwicht tussen leven en dood zicht-

baar wordt.

Er waren zo'n 25 mensen in het Voorportaal

van onze Jongerenkerk die deze film zagen en

daarna over de film met elkaar in gesprek gin-

gen.

zondag 28 oktober: herfstconcert Kamerkoor Cabaletta i.s.m. Zanggroep Kandanz

Op zondag 28 oktober vond het volgende concert plaats in de Jongerenkerk Venlo. Kamerkoor

Cabaletta hield i.s.m. Zanggroep Kadanz een herfstconcert.Het concert begon om 15.00 uur. In een

gevarieerd programma van beide koren werden verschillende muziekstukken ten gehore gebracht.

Na afloop van het concert was er nog een gezellig samenzijn bij een kop koffie.

Bij dit concert waren zo'n 90 mensen te gast in de Jongerenkerk die dit Herfstconcert beluisterden.
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n o v e m b e r   2 0 1 2

vrijdag 2 november: 

Nacht der zielen - 'Sporen nalaten'

Op de avond van Allerzielen, vrijdag 2 november, was er in de

Jongerenkerk Venlo een eigentijds herdenkingsprogramma rond-

om dierbare overledenen. Het thema werd uitgewerkt met o.a.

liederen, voordracht, beweging en beeld.

De Nacht der Zielen wordt georganiseerd door de Stichting Pris-

ma.

Verder werd medewerking verleend door Vocalgroup Achorus,

Baer Traa, Tai Chi Groep Jos Kleijnen. Zo'n 185 mensen bezoch-

ten deze Nacht der Zielen.

zondag 4 november: Allerheiligen en Allerzielen in de Jongerenkerk Venlo
We dachten aan hen van wie wij het afgelopen

jaar afscheid hebben moeten nemen in de

viering op zondag 4 november. De nabestaan-

den van 23 mensen die overleden en wier

namen waren  opgetekend in het Boek van de

Gemeenschap werden van harte uitgenodigd

om hierbij aanwezig te zijn en voor hun dierba-

re een licht te ontsteken.

zaterdag 10 november: 

Sintermerte-bijeenkomst met muziek voor de Tempeliertjes
10 november was er weer een bijeenkomst

met de Tempeliertjes die bijeen kwamen om

zich voor te bereiden op het feest van Sinter

Merte. Er was de mogelijkheid om een lampion

te maken voor de Sinter Merte feesten. 

Daarnaast was Peter Pijnenbrug er met zijn

discotheek om muziek te draaien.

Zo'n 15 jongelui waren met begeleiding aanwe-

zig op deze avond.

zondag 18 november:

Breed Overleg van 11.00 - 12.00 uur in het Voorportaal
Tweemaal per jaar is er in het Voorportaal een

overleg met alle medewerkers en  bezoekers

van de Jongerenkerk Venlo. Middels dit over-

leg willen we samen kijken naar de toekomst

en zien waar we zaken anders, beter en ver-

nieuwender kunnen aanpakken. 

Dat is niet alleen een zaak van het bestuur of

het pastorale team maar van allen die de Jong-

erenkerk een warm hart toedragen. Het was

het eerste breed Overleg onder leiding van de

nieuwe voorzitter dhr. Henk Pijnenburg.

'Woorden voor een kerstlied'
In november begonnen we met de voorberei-

dingen voor het naderend kerstfeest. Eén van

die voorbereidingen betrof dat we een 'nieuw

 kerstlied' wilden gaan maken. Daarvoor had-

den we woorden nodig. Woorden van iedereen

die daaraan wilde meewerken.
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4-28 november: 

Tentoonstelling 'Guatemala terug in beeld' In Missiemuseum in Steyl
Vanaf zondag 4 november tot en met 28 no-

vember was in Steyl in het Missiemuseum de

tentoonstelling te zien van Piet den Blanken

met als titel: Guatemala, terug in beeld. Piet

den Blanken portretteerde de nabestaanden

van boerenleiders die werden vermoord of

ontvoerd nadat zij via een succesvolle staking

 een belangrijke loonsverhoging hadden afge-

dwongen. 

Middels de inbreng van Piet Linders en Hub

van den Bosch was de Jongerenkerk Venlo

nauw betrokken bij de opzet en inrichting van

deze tentoonstelling.

woensdag 28 november: Tempeliertjes knutselen voor de Kerst-Inn
Woensdag 28 november gingen  we van half 2 tot half 4 ook weer Kerstspullen maken en knutselen. 

d e c e m b e r   2 0 1 2

Adventsaktie Solidaridad 2012 

Suiker: een zoete belofte

Bij het horen van het woord suiker denk je als

westerse consument onwillekeurig aan 'lekker' en

'zoet'. Maar voor degenen die in landen van het

zuiden dagelijks betrokken zijn bij de productie

van suikerriet, is de smaak van suiker vaak bitter

en het bestaan zwaar. Solidaridad zet zich in voor

de productie van suikerriet met respect voor

mens en milieu.

Dit jaar was de eerste keer in de afgelopen

decennia dat de 'Alternatieve Kerstkaarten Aktie'

niet voor een speciaal project was. Daarom is

besloten om deze actie voortaan voor de Ad-

ventsaktie Solidaridad te houden. De opbrengst,

334,65 euro, zou ook aan dit doel besteed

worden.

zondag 2 december: Sinterklaas in de Jongerenkerk Venlo
Traditiegetrouw bezocht de Goedheiligman

ook dit jaar de Jongerenkerk Venlo. Bij deze

viering waren ook de kinderen die de activitei-

ten van de Tempeliertjes bezoeken aanwezig,

evenals de communicanten die in 2013 in de

Jongerenkerk hun eerste communie gaan

doen. In een sfeervolle viering riep de Goed-

heiligman op tot eerlijk delen en het kopen van

'eerlijke fairtrade producten' om op 5 decem-

ber in de schoen te leggen.
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zaterdag 15 december

Kerst-inn Jongerenkerk Venlo - 'Woorden voor een kerstlied'
Op zaterdag 15 december (van 11 - 15 uur)

vond in de Jongerenkerk Venlo, georganiseerd

door de Werkgroep 'Kerststal’ en de Werk-

groep 'Tempeliertjes', een Kerst-inn plaats.

Naast een kerstmarkt, muziek van de Jk Big

Band en zang van ons eigen koor werden de

bezoekers uitgenodigd mee te schrijven aan

ons nieuwe kerstlied. 

De open dag, de Kerst-inn, in de JK met een

kerstmarkt begon om 11.00 uur met stemmige

kerstmuziek door JK Big Band. Ons eigen JK

Koor zong liederen uit hun kerstrepertoire tus-

sen 13.30 -15.00 uur.

De hele tijd werden mensen uitgenodigd voor

koffie, thee en een gesprek.

De Tempeliertjes presenteerden zich weer met

de verkoop van speelgoed en kerstartikelen.

zaterdag 15 december: kerstconcert Vocal Group Sjaloom en Join Too
Aansluitend aan de Kerst-inn gaven Vocal

Group Sjaloom en het koor JOIN TOO in de

Jongerenkerk Venlo een kerstconcert.

Zij brachten in een sfeervolle ambiance, staan-

de in de kerststal die de laatste drie jaar de

Jongerenkerk siert, klassieke en moderne

kerstliederen ten gehore. Dit concert waarbij

een 60-70 mensen aanwezig waren duurde tot

18.00 uur. 

zondag 23 december: Advents-kerstwandeling
Op zondag 23 december was weer onze jaar-

lijkse advents- kerstwandeling van de Jonge-

renkerk Venlo langs de Maas naar de Zusters

Dominicanessen aan de Hakkesstraat te Venlo.

Vertrek bij de Jongerenkerk was om 19.00 uur

en we liepen in een rustige tred naar de Hak-

kesstraat. We arriveerden daar rond de klok

van 20.00 uur. Daar werden we dan ontvangen

door de leden van ons eigen JK-koor die dit

jaar het bezinnend en vierend samenzijn in de

kapel van de zusters verzorgden. Aansluitend

was er zoals gewoonlijk koffie en wat lekkers

waarna we rond half tien weer terug wandel-

den naar de Jongerenkerk.

vrijdag 28 december:

Overpeinzingen: 

Maria en Jozef kijken terug op hun leven

Op vrijdag 28 december was er in de Jongerenkerk een

bijzondere voorstelling van May Rooyakkers en Bart Sik-

kens met muzikale begeleiding door Kamerkoor Tourdion.

De voorstelling bestond uit monologen waarin May en Bart

terugblikten op het leven Maria en Jozef en op de gebeur-

tenissen in hun jonge leven. De zwangerschap van Maria,

de geboorte, het verlies van hun zoon.

Dit alles vanuit een hedendaagse beleving van het verhaal.

De monologen werden afgewisseld met liederen van Prae-

torius, Kodaly, Toebosch, Hassler, Ravenscroft en Dowland

die werden uitgevoerd door Kamerkoor Tourdion.

Bij deze bijzondere uitvoering was een 80-tal mensen

aanwezig.
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j a n u a r i   2 0 1 3

zondag 6 januari: Nieuwjaarsbijeenkomst
Vanaf 11.00 uur was ieder van harte welkom in

de Jongerenkerk Minderbroedersstraat 1 te

Venlo. Wij wilden van de gelegenheid gebruik

maken om samen met anderen het glas te

heffen en te toasten op een gelukkig, gezond

en vooral liefdevol 2013.

zondag 20 januari: jaardienst Leo Brueren
Op zondag 20 januari herdachten we dat we

exact een jaar geleden in de Martinuskerk na

een wake in de Jongerenkerk op 19 januari

2012 afscheid hadden genomen van de op 12

januari 2012 zo plotseling overleden oprichter,

stimulator en inspirator van de Jongerenkerk

kapelaan Leo Brueren.

In een goed gevulde Jongerenkerk waarin ook

veel familieleden van Leo aanwezig waren

evenals veel oud-leden van de Jongerenkerk,

werd in deze jaardienst Leo Brueren herdacht.

zaterdag 26 januari: carnavalsdisco Tempeliertjes
Op zaterdag 26 januari troffen de Tempelier-

tjes elkaar voor een Carnavalsdisco in het

Voorportaal van de Jongerenkerk. We waren

met zo'n 18 kinderen, ouders en begeleiding

aanwezig onder de muzikale carnavalsklanken

uit de discotheek van Peter Pijnenburg. Ver-

kleed en al werd het een gezellige avond ter

voorbereiding op het aanstaande carnaval.

zondag 27 januari: voorstellingsviering communicanten 2013

Op zondag 27 januari stelden de 9 communi-

canten van 2013: Laura van Hensberg, Eliana

Polderman,Jayden Huygens, Keanu Smit, Pip

Billekens, Shainy van Cleef, Sharona Schönha-

ge, Justin Knelissen en Nina Peters zich aan

onze gemeenschap voor.

Samen met hun ouders waren we in septem-

ber op weg gegaan naar 19 mei, 1e Pinkster-

dag, de dag dat zij de 1e communie zouden

doen.

Naast de ouders, broers en zussen, opa's en

oma's en ooms en tantes waren er ook velen

uit onze vaste bezoekersgroep aanwezig om de

communicanten van 2013 en hun ouders,

broers en zussen welkom te heten binnen onze

gemeenschap.



-11-

maandag 29 januari: 

Film ROUTE 2015 - Film ter voorbereiding op de Vastenaktie 2013

De film Route 2015 brengt de millenniumdoelen dicht

bij de mensen. Deze documentaire inspireert en

maakt mensen bewust.  Dit project begon klein, met

het uitdelen van een tube crème en groeide uit tot

iets groots; er wordt daar nu lokaal de zo hoognodige

crème geproduceerd.

"Route 2015" gaat in op het werk van Nederlandse

vrijwilligersorganisaties op het gebied van ontwikke-

lingssamenwerking en dat wordt op toegankelijke,

inspirerende en boeiende wijze in beeld gebracht. In

de persoonlijke portretten van bevlogen Nederlanders

is te zien wat deze mensen drijft, hoe ze te werk gaan

en waar hun bezieling vandaan komt. 

f e b r u a r i   2 0 1 3

zondag 10 februari:

Jocus Toekôms begint de Vastelaovond in de Jongerenkerk

Op zondag 10 februari, vastelaoveszôndaag,

toog het gezelschap van Jocus Toekôms met in

hun midden Prinses Lonneke en haar adjudan-

ten Raf en Ireen van hun Jocus Toekôms-tem-

pel het Ald Weishoës naar de Jongerenkerk om

daar de aftrap van de Vastelaovond te doen

met een viering. Sinds vele jaren wordt deze

traditie in ere gehouden en we hopen dat deze

ook in de komende jaren zal worden voortge-

zet. Onder de bezielende leiding van Truus en

Petra en aan de hand van teksten gemaakt

door onze Vastelaoves-oppermeester tekst-

schrijver Gé, werd het weer een inspirerende

viering van Breken en Delen.

Zoals ook traditie is, was onze hofkapel Joeks-

kapel 'Zoeë is 't Leave' ook weer aanwezig om

met hun muzikale tonen de viering luister bij te

zetten.
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VASTENAKTIE 2013 - Dekenaat Venlo-Tegelen

Steun aan de Maya-gemeenschappen 

in Guatemala

Voortdurende vorming en scholing van pastorale

werkers en gemeenschapsleiders in de Polochic

vallei in het bisdom Verapaz

Na de drie dagen van carnaval begon op Aswoensdag 13

februari de vastentijd met zijn Vaste(n)aktie. Dit jaar en wel

voor het laatste jaar, weer aandacht voor de Maya-

-gemeenschappen in Guatemala.

De Jongerenkerk is betrokken bij de dekenale M(is-

sie)O(ontwikkeling)V(rede)-groep Venlo-Tegelen via Piet

Linders en Hub van den Bosch die de missionair coördinator is voor het dekenaat Venlo-Tegelen i.z.

missionaire activiteiten. 

In de Jongerenkerk Venlo is gedurende de zes weken van de Vastentijd uitgebreid aandacht besteed

aan de Vastenaktie. Elke week werd via een symbool uit de Mayakalender dat aansloot bij de datum

van de zondag aandachtig stilgestaan bij de betekenis daarvan. Tevens gebruikten we voor de derde

keer ook de Hongerdoek 'God met ons'. In de eerste twee weken van de vastentijd stond de ten-

toonstelling over de Maya's in de Jongerenkerk. Activiteiten tijdens de vastentijd waarbij de Jonge-

renkerk middels Piet en Hub nauw betrokken was, waren:

maandag 25 februari 2013: Lezing door Mario Coolen 
Locatie: Jongerenkerk Venlo waar om 20.00 uur Mario Coolen een lezing verzorgde over de stappen

die de afgelopen jaren zijn gezet in de Polochic Vallei.

m a a r t   2 0 1 3

zaterdag 2 maart: Heilige Huisjes Wandeling
Op zaterdag 2 maart werd in het kader van de

Vastenaktie 2013 een Heilige Huisjes Wande-

ling houden. De organisatie was in handen van

Prisma i.s.m. met Piet Linders en Hub van den

Bosch. De tocht begon om 13.00 uur op het

Groenewold, vandaar uit naar de oude Mikwe,

daarna een lezing over de Mikwe in de Jong-

erenkerk door Jochanan Belinfante en daarna

bezochten we de Mikwe in het Limburgs Mu-

seum.

Zondag 10 maart: Guatemala-ontmoeting in Venlo-Zuid
De dag begon met een dienst door de werk-

groep Woord en Communiediensten van Ven-

lo-Zuid in het teken van de Vastenaktie en

vervolgens vond er in de kerk een Guatema-

la-ontmoeting plaats met allerlei activiteiten

zoals een bezoek aan de tentoonstelling, kof-

fie, thee, wraps e.d. 

maandag 11 maart: Lezing door Guatemala Werkgroep uit Nuenen 

Die werkgroep bracht in 2012 een bezoek aan

de Polochic Vallei bij de afsluiting van het 3-ja-

rig project 'Oog voor de Maya's'. De locatie

was het Missiehuis Steyl waar om 20.00 uur

een inspirerende avond plaatsvond.

Opbrengst Vastenaktie in de Jongerenkerk

Venlo was: 465,43 euro
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zaterdag 23 maart:

palmhöltjes maken, viering en deelname palmhöltjesoptocht
Dit jaar een bijzondere Palmzondag. Omdat de

Venloop op zaterdag en zondag 23 en 24 maart

was, het weekend van Palmzondag, was beslo-

ten om de Palmhöltjesoptocht op zaterdag 23

maart te houden. Die middag waren de Tem-

peliertjes vanaf 14.00 uur van harte welkom in

het Voorportaal om palmhöltjes te maken.

Vervolgens vond om 15.30 uur een Palmpasen-

viering plaats en vervolgens trokken de Tem-

peliertjes en de communicanten 2013 verkleed

als apostelen met in hun midden Jezus, geze-

ten op de ezel, naar de Martinuskerk om mee

te doen aan de Palmhöltjesoptocht.

woensdag 27 maart:

brood bakken met communicanten in De Locht

Op woensdag 27 maart gingen we met

de communicanten en hun ouders

naar de Locht om brood te bakken. Elk

jaar weer een bijzondere activiteit in

het traject van de voorbereiding op de

1e communie.

donderdag 28 maart:

Gezamenlijke maaltijd met communicanten, ouders, broers en zussen, opa's en

oma's b.g.v. Witte Donderdag

Zoals gebruikelijk houden we samen met onze

communicanten, hun ouders en broers en

zussen en eventueel de opa's en oma's, ooms

en tantes, een gezamenlijke maaltijd op Witte

Donderdag. 

Op donderdag 28 maart was het Voorportaal

dan ook weer sfeervol ingericht met gedekte

tafels. Met zo'n 85 mensen hadden we een

goede maaltijd waarin ook het verhaal van Het

Laatste Avondmaal door Truus werd voorgele-

zen aan het begin van de maaltijd.

a p r i l   2 0 1 3

zaterdag 6 april: open dag Tempeliertjes in de Jongerenkerk Venlo
Op 6 april presenteerden de Tempeliertjes zich

aan het grote publiek middels een open dag in

de Jongerenkerk. De open dag begon om 12.00

uur en duurde tot 16.00uur. De Tempeliertjes

is de kinderclub (voor kinderen van groep 3

t/m groep 8) van de Jongerenkerk en bestaat

uit twee leeftijdsgroepen die maandelijks bij

elkaar komen om samen gezellig bezig te zijn

rondom een bepaald thema. Zo staan de chris-

telijke jaarfeesten vaak centraal. 

Tijdens de open dag kon iedereen, jong en

oud,  in de Jongerenkerk terecht en meedoen

aan leuke activiteiten. Zo kon je onder andere

een schatkistje maken en sieraden, haargel

maken en een pitriet mandje vlechten. 
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Maar je kon ook deelnemen aan een workshop

theater onder deskundige leiding van Antoinet-

te van Touttoettheater of dans, gegeven door

onze eigen Truus, ballengooien of zelf cupca-

kes bakken en versieren onder leiding van de

jongeren van jongerenontmoetingsplek Ho-

meplus. Deelname was gratis, maar je moest

wel even een spelkaart ophalen bij de informa-

tiestand in de kerk. 

Ook aan de ouders was gedacht, zij konden

onder het genot van een kopje koffie of thee

met versgebakken cupcake genieten van hun

spelende kroost, informatie krijgen over de

activiteiten van de Tempeliertjes, Homeplus,

Touttoettheater of de Jongerenkerk of een be-

zoekje brengen aan de tweedehands speel-

goedmarkt in de kerk.

dinsdag 16 april: overlijden van Pierre Timmermans
Op dinsdag 16 april bereikte ons het droeve

bericht van het overlijden van Pierre Timmer-

mans. Pierre heeft samen met Leo Brueren aan

de wieg gestaan van de Jongerenkerk Venlo.

Pierre kwam nog met enige regelmaat onze

viering opluisteren met zijn muziekspel en zijn

zang. Met Pierre verloor de Jongerenkerk weer

een van de iconen.

m e i   2 0 1 3

zondag 5 mei: Bevrijdingsdag 2013
Op 5 mei werd voor de 3e

keer een bevrijdingsvuur ont-

stoken in Venlo. Dit idee stamt

uit 2011 toen voor de 1e keer

op 5 mei het Vredesvuur van

Wageningen naar Venlo werd

gebracht. Het idee daarvoor

was geboren bij Remi Verha-

gen, lid van de geluidsgroep

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 bevrijdingsvuur in 2013

voor de 3e keer in een estafette naar

Venlo kwam. In de Jongerenkerk stond

onze viering deze zondag ook in het

teken van bevrijding.

Pinksteractie 9 mei tot en met 19 mei: Week Nederlandse Missionaris 2013
Elk jaar voert de Week Nederlandse Missiona-

ris (WNM) campagne voor werk en welzijn van

Nederlandse missionarissen en missionair

werkers wereldwijd. Ook dit jaar stelt de WNM

deze toegewijde mensen centraal die zich

 inzetten voor de arme en uitgesloten mede-

mens. Zij gaan naast hen staan, leven samen

met hen en weten zo als geen ander wat er

nodig is. Maar zij kunnen dat niet zonder steun

van de Week Nederlandse Missionaris.
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woensdag 15 mei: Solidariteitsmaaltijd genomineerd voor de Dr. Poelsprijs
De Solidariteitsmaaltijd van de Jongerenkerk

was dit jaar genomineerd voor de Dr. Poel-

sprijs welke wordt uitgereikt door de Dienst

Kerk en Samenleving van het bisdom Roer-

mond. Op een studiedag in Rolduc zou de win-

naar bekend worden gemaakt. Er waren in

totaal 20 projecten genomineerd. Belangrijker

dan het winnen was dat er aandacht was voor

diaconale activiteiten waarvan de Solidariteits-

maaltijd er eentje is in Limburg en die gedra-

gen wordt door vrijwilligers van uit geloofsge-

meenschappen.

Mieke Verkoeyen en haar team hebben op 15

mei een feestelijke dag mogen beleven in Rol-

duc waarbij diverse inleiders het belang van

inzet van en voor mensen benadrukten. 

Mieke en haar vrijwilligers proficiat met deze

nominatie en ga vooral door met jullie waarde-

volle en goede werk.

1e Pinksterdag - zondag 19 mei - Eerste Communieviering

Thema: 'Blijf dit doen'.

Op zondag 19 mei, 1e Pinksterdag deden: Pip,

Sharona, Keanu, Shainy, Justin, Nina, Jayden,

Laura en Eliana de eerste communie in de

Jongerenkerk Venlo. Voor deze 9 jongelui en

hun ouders een bijzondere dag zo'n eerste

communie.

Vanaf september hadden we samen met hen

naar deze dag toegewerkt aan de hand van een

Werkboek met als thema 'Blijf dit doen'.

Naast zang van de communicanten zelf, was

ook de Koninklijke Harmonie Caecilea uit Tege-

len aanwezig en Judith Weusten zong samen

met haar nicht Laura die de eerste communie

deed, het lied 'Pak maar mijn hand'.

De in september begonnen tocht mondde uit

in deze viering en hopelijk mogen we die nog

vele keren samen met deze communicanten

vieren in onze Jongerenkerk. 

De viering begon  om 10.00 uur en naast de

communicanten gingen Piet Giesen, Truus van

der Heijden en Hub van den Bosch voor.

22, 24 en 28 mei: Montessorischool bezoekt de Jongerenkerk
Op 22,24 en 28 mei bezochten 118 leerlingen

van de Montessorischool de Jongerenkerk in

het kader van de module 'Wereldgodsdien-

sten'.

Dit was gelijk lopend met de Week van de

Amateurkunsten waar Venlo  i.s.m. het Kun-

stencentrum aan deelnam met als thema 'Ven-

lo verzameld'.

De 118 leerlingen hadden allemaal een schilde-

rij gemaakt waarin zij op hun manier de we-

reldgodsdiensten hadden uitgebeeld. Deze 118

schilderijen sierden een week lang de Jonge-

renkerk.
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j u n i   2 0 1 3

zondag 2 juni: Breed Overleg
Op zondag 2 juni was aansluitend aan de vie-

ring weer een Breed Overleg. Bestuur gaat dan

in gesprek met de medewerkers en bezoekers

van de vieringen in de Jongerenkerk. Deze keer

gebeurde dat aan de hand van een paar prikke-

lende stellingen. Tevens werd aangekondigd

dat op zondag 23 juni het schilderij van Leo

Brueren officieel onthuld zou worden bij de

afsluiting van het 48ste seizoen. Dat zou ge-

beuren door deken Spee en de voorzitter van

de Stichting Leo Bruerenfonds in een feestelijk

samenzijn.

zondag 9 juni: Ouverture 2013
Dit jaar géén activiteit van de Tempeliertjes en géén vele optredens van koren en muziekgezelschap-

pen in de Jongerenkerk maar wel een jubileumconcert  van Vocal Group 'In the Mood' in de Jonge-

renkerk Venlo.

Je Oren op Avontuur

Concert - Vocal group In the Mood staat bekend om een

breed repertoire. Daarom stond op zondag 9 juni het thema

musical centraal.

Vocal group In the Mood opende tijdens hun musicalcon-

cert met een kleurenpracht van stemmen. Een opstap naar

het 40 jarig jubileum. 

Elke musical heeft zijn eigen sfeer. Je oren gaan echt op

avontuur! Ze brachten Tarzan, Mary Poppins, Mamma Mia,

Joseph en nog andere popsongs zoals nooit te voren. Als

bonus zong het koor oude populaire nummers in een

nieuw jasje van de welbekende tv-serie Glee!

Deze kleurenpracht van stemmen werd ten gehore ge-

bracht o.l.v. Marianne Maessen-Scherjon, met piano- en

percussiebegeleiding door Louis van Gool, Charles Cop-

pens, Duncan Tilmans en Bram Maessen.

dinsdag 11 juni:

Project Filippijnse Congregatie centraal bij  afsluiting Antoniusnoveen 
Op dinsdag 11 juni 2013 vond de afsluiting van

de Antoniusnoveen in de Don Boscokerk te

Venlo plaats. Om 19.00 uur was in de bovenge-

noemde kerk een eucharistieviering ter gele-

genheid hiervan.

Aansluitend aan deze viering in de Don Bosco-

kerk konden we samen met Father Mark Calo

en Cezar Tablono praten over het werk van

hun congregatie wereldwijd en hun eigen inspi-

ratie in Cobacabana. Iedereen was van harte

welkom. 

De Jongerenkerk is middels Hub als missionair

coördinator van de missionaire activiteiten in

de cluster Binnenstadsparochie betrokken bij

dit initiatief.
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zondag 23 juni: afsluiting 48
e
 seizoen met 

onthulling schilderij Leo Brueren en gezellig samenzijn

Op zondag 23 juni werden de familie van Leo

Brueren, de Stichting Leo Bruerenfonds, het

kerkbestuur van de Martinusparochie en ieder-

een die de Jongerenkerk een warm hart toe-

draagt uitgenodigd om bij dit heuglijke gebeu-

ren aanwezig te zijn.

In een goed bezochte en sfeervolle viering

waarin ook Leo's naam rond zong, sloten we

het 48e seizoen af. Bijzonder was dat voor deze

viering de familie van Pierre Timmermans de

as van Pierre aan de achterzijde bij het her-

denkingskruis van de gevallenen in de 2e We-

reldoorlog had uitgestrooid.

Aansluitend verzamelden de aanwezigen zich

in het Voorportaal. Daar werden ze welkom

geheten door onze voorzitter Henk Pijnenburg.

Daarna vond de onthulling plaats door deken

Jos Spee en hield dhr. Verkoulen, als voorzitter

van de Stichting Leo Bruerenfonds die het

schilderij officieel overdroeg aan het Stich-

tingsbestuur Jongerenkerk Venlo, een korte

toespraak. 

Na de toespraken was het woord aan de kun-

stenaar, dhr. Simons, die het portret gemaakt

had in het afgelopen jaar. Het was een hele

klus was geweest om Leo goed op het doek te

krijgen. 

Daarna kon iedereen het portret bewonderen.

De reacties waren overweldigend en ieder

vond het een waardig schilderij dat in ons

Voorportaal een mooie plek heeft gekregen.

Leo Brueren was thuisgekomen in zijn eigen

Jongerenkerk en met hem ook Pierre Timmer-

mans.

Na een sfeervol samenzijn met een hapje en

een drankje werd het 48ste seizoen afgesloten.



JONGERENKERK VENLO                     

 Het verhaal gaat verder ... elke zondag 10 uur 

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 

Gebruik van de Jongerenkerk
Voor informatie en afspraken inzake het

gebruik van de Jongerenkerk belt u met:

Martin Huizinga

077-3512165

Mgm.huizinga@telfort.nl

Bestuurszaken
Voor bestuurszaken kunt u contact opnemen

met: 

dhr. Henk Pijnenburg, voorzitter

Klimopstraat 32

5925 BP Blerick

077-3827646

h.pijnenburg4@kpnplanet.nl //

Bestuur@jkvenlo.nl

mevr. Elly Hooft-van Huysduynen, secretaris

Hogekampweg 28

5913 TS Venlo

077-4001905

Elly.hooft@ziggo.nl // 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


