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agenda februari - maart 2013

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

03 10.00 u. viering JK Venlo

10 10.00 u. vastelaovesviering in JK Venlo - teksten in het dialect

13 19.00 u. Aswoensdagviering

17 10.00 u. viering JK Venlo - 1e zondag veertigdagentijd

20 13.30 u. bijeenkomst communicanten 2013 (tot 15.30 u.)

20 20.00 u. bijeenkomst ouders communicanten 2013 (tot 21.30 u.)

24 10.00 u. viering JK Venlo - 2e zondag veertigdagentijd

25 20.00 u. lezing door Maria Coolen in kader van Vastenaktie 2013

m a a r t    2 0 1 3

03 10.00 u. viering Jk Venlo - 3e zondag veertigdagentijd

04 10.00 u. overleg Pastoraal Team

10 10.00 u. viering Jk Venlo - 4e zondag veertigdagentijd

10 10.30 u. Guatemala-ontmoeting Venlo-zuid (tot 13.00 u.)

11 20.00 u. Lezing over Guatemala in Steyl (SVD)

14 20.00 u. ontmoeting bestuur, vrienden van de JK en Pastoraal Team

17 10.00 u. viering Jk Venlo - 4 zondag veertigdagentijd

23 15.30 u. viering van Palmzondag - aansluitend palmhöltjesoptocht

24 GEEN VIERING IN DE JK - vanwege de Venloop

27 13.00 u. bijeenkomst communicanten in De Locht (tot 17.00 u.)

28 17.00 u. maaltijd communicanten, ouders en familie (tot 19.00 u,)

28 20.00 u. viering van Witte Donderdag

29 15.00 u. kruisweg van Goede Vrijdag

29 20.00 u. dienst van Goede Vrijdag

30 20.00 u. Paaswake

31 10.00 u. viering van Pasen

a p r i l    2 0 1 3

01 10.00 u. viering van 2e Paasdag
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vieringen februari - maart 2013

Zondag 3 februari  - 10.00 u.

Eucharistieviering

Voorg.: p. Piet Giesen

Assistent: Henk Pijnenburg

Lector: Marjo Bongers

Muziek: Jk-koor

Zondag 10 februari - 10.00 u.

viering van breken en delen

vasteloavesviering met Jocus Toekôms

Voorg.: Truuj en Peet

Assistent: leden van Jocus Toekôms

Muziek: joekskepèl “Zoeë is ut

Laeve”

woensdag 13 februari - 19.00 u.

gebedsdienst b.g.v. Aswoensdag

Voorg.: Hub van den Bosch

i.s.m. Taizé-groep

Muziek: Taizé-liederen

Zondag 17 februari - 10.00 u.

breken en delen

Voorg.: Hub van den Bosch

Assistent: Dries Verhoeckx

Lector: Leo Verbeek

Muziek: Piet Hegger

Zondag 24 februari - 10.00 uur

viering van breken en delen

Voorg.: Truus van der Heijden

Assistent: Henneke Roox en Gonnie

Geurts

Muziek: Ingrid Reinhoud (harp)

Zondag 3 maart - 10.00 u.

viering van breken en delen

Voorg.:  Piet Linders

Assistent: Peter Verhoeckx

Lector: Henk Pijnenburg

Muziek: JK-koor

Zondag 10 maart- 10.00 uur

Eucharistieviering

Voorg.: Piet Giesen

Assistent: Marije Vola

Lector: Leo Verbeek

Muziek: JK-koor.

Woensdag 13 maart- 19.15 uur

Taizégebed 

Voorg.: Taizéwerkgroep

Muziek: Taizéliederen

Na afloop koffie in voorportaal.

Zondag 17 maart - 10.00 uur

Spiritualiteitsviering

Voorg. leden Spiritualiteitsgroep

Muziek: Triple Quartet

Zaterdag 23 maart - 15.30 uur

Palmzondag

Viering van Breken en Delen

Voorg.: Truus van der Heijden

Assistent: kinderen 1e communie e.a.

+ Werkgroep Tempeliertjes.

Muziek: Animo Belfeld

 

Zondag 24 maart 2013

GEEN VIERING 

Vanwege de Venloop is de kerk niet of

nauwelijks bereikbaar.
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Donderdag 28 maart - 20.00 uur

Witte Donderdag - Eucharistieviering

Voorg.: Pastoraal Team

Lector: Max Görtjes

Muziek: JK-koor

Vrijdag 29 maart - 15.00 uur

Goede Vrijdag - Kruisweg

Voorg.: Piet Linders en Hub van den

Bosch

Vrijdag 29 maart - 20.00 uur

Goede Vrijdag - gebedsdienst

Voorg.: Hub van den Bosch

Assistent: Leo Verbeek

Lector: Peter Verhoeckx

Zaterdag 30 maart - 20.00 uur

Paaszaterdag/Paaswake

Voorg.: Hub van den Bosch

Assistent: Henk Pijnenburg

Lector: Marjo Bongers

Muziek: Bernadette Wiggers

Zondag 31 maart - 10.00 uur

Pasen - Eucharistieviering

Voorg.: Piet Giesen en Truus van der

Heijden

Assistent: Gonnie Geurts

Lector: Henneke Roox

Muziek: JK-koor

Maandag 1 april - 10.00 uur

Paasmaandag

Viering van Breken en Delen

Voorg.: Hub van den Bosch

Assistent: Dries Verhoeckx

Lector: Marije Vola

Muziek: Venloos Gospelkoor

VERJAARDAGEN IN FEBRUARI

02 Gaugi Maes Spiritualiteitsgroep / Liturgie-overleg

02 Herman Evers vorige pastor JK Venlo

02 Marc van Keulen

02 Senn Aquina communicant 2011

09 Francoise Offenberg Liturgieoverleg

13 Piet Linders Pastoraal Team/ 't Groenewold/

liturgiewerkgroep/ liturgieoverleg/ Praaggroep

17 Marianne Schonewille

20 Piet Ruys Bestuur/Vrienden JK

23 Marc Seelen JK Big Band reservelijst trompet

24 Jan Gadiot Praaggroep

alvast van harte proficiat !
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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)

carnaval en aswoensdag

Op zondag 10 februari is het weer zover. Dan gaat in het Limburgse land maar ook

buiten onze provinciegrenzen het carnaval van start. Op een andere plaats vindt u

een beschrijving over het ontstaan van carnaval.

Ook in de Jongerenkerk zullen we de start van drie dagen plezeer en lol op zondag

om 10.00 uur traditiegetrouw vieren met het Jocus Toekômsgezelschap.

Voor alle carnavalsvierders  een moment van bezinning alvorens los te gaan. 

Na drie dagen de gewone dagelijkse zaken even achter ons gelaten te hebben,

gaan we weer terug naar het alledaagse, maar dan hopelijk in een wat afgeslank-

te vorm want het is dan VASTENTIJD. Tijd van bezinning op ons dagelijkse leven,

op ons doen en laten en vooral in relatie met de medemens en met name de

medemens aan de andere kant van de wereld.

We beginnen die tijd met een viering op ASWOENSDAG. We komen dan weer

samen, nemen afscheid van het carnaval en maken ons op voor 40 dagen voorbe-

reiding op het PAASFEEST, het feest van nieuw leven. 

Mag ik ieder een eine schoeëne Vastelaovond toewinse en eine gooie Vastentiéd

op waeg nao ‘t Paosfees.

Hub van den Bosch
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wie de vastelaovend ôntstônd

Hier staat een verhaal over het ontstaan van carnaval. 

Dit verhaal komt van de site van c.v. de Pinmaekers uit Nederweert. 

De vastenavond zoals we hem nu kennen, met al zijn kenmerken uit les

2.001 is ontstaan in de 19e eeuw in het Duitse Rijnland. In de 14e eeuw

echter werd er al vastenavond gevierd. Dit kun je bijvoorbeeld zien op

een schilderij van Pieter Breugel met de naam "de strijd van vasten-

avond tegen Vasten". 

Vasten

Vasten is een periode waarin bepaalde gerechten zoals vlees niet gege-

ten mogen worden.

De vastentijd is door de kerk ingesteld en duurt zes weken van As-

woensdag tot Pasen.

Je kunt begrijpen dat de mensen voor de vastentijd nog eens lekker

wilden eten, drinken en feesten. Dat gebeurde op de avond voor de vas-

ten, de vastenavond.

Carnaval

Sommige mensen zeg-

gen dat de naam carna-

val eigenlijk uit twee

woorden bestaat, Car-

ne Vale en dat bete-

kend afscheid van het

vlees. Andere mensen

beweren dat het woord

carnaval van het Duitse

Faselnacht afgeleid is.

Deze benaming ver-

wijst naar een lente-

feest. Het woord car-

naval komt volgens

deze mensen af van de
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woorden Carrus Navalis, die scheepswagen betekenen. Bij verschillende

volkeren speelde een schip op wielen namelijk een belangrijke rol bij de

lentefeesten. Zelfs nu nog trekt de zogenaamde Blauwe Schuit door

het Duitse Rijnland ter inluiding van de carnaval.

Volksfeest

Vastenavond was in de middeleeuwen een echt volksfeest. Een feest

voor het hele volk. In de 18e en 19e eeuw sprak men van een volks feest.
Het woord volks wordt hier echter negatief bedoeld. De kerk, de over-

heid en de burgerij vonden het maar niks.

In veel Limburgse dorpen trokken kinderen en volwassenen op de zon-

dag voor de vasten van huis tot huis. Ze waren soms verkleed, zongen

liedjes, speelden op de foekepot en bedelden.

Zo zamelden ze spek en worst in, dat later thuis of in de herberg werd

gebraden. Ze aten dat op en dronken daarbij veel bier. Ook de kinderen

dronken bier.

Soms werden er ook spelen georganiseerd zoals gansslaan of haring

bijten. In sommige plaatsen werden deze spelen door de burgemeester

verboden. Het gans slaan of gansrijden wordt nu nog op enkele plaatsen

gedaan onder protest van

de dierenliefhebbers.

Het Rijnlandse carnaval

Ongeveer zestig kilometer

ten oosten van Limburg

stroomt de Rijn. Dit gebied

noemen we het Rijnland.

Een belangrijke plaats in

het Rijnland is Keulen. In

deze grote stad woonden in

die tijd een groepje lite-

rairen, mensen die graag

schreven en lazen. Zo lazen

ze ook boeken van Goethe

een bekende schrijver.
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Goethe was in 1788 in Ro

me geweest en was onder

de indruk van de carnaval

daar. Hij schreef daar

een boek over. Ze had-

den ook interesse in to-

neel zoals de Commedia

dell’ arte, een bepaalde

vorm van toneel spelen.

Hierin speelden figuren

zoals de nar, de clown en

de domino een grote rol.

Zij buitelden en dolden

over het toneel en maakten heel vaak bepaalde gebeurtenissen be-

lachelijk. Keulen was in die tijd bezet geweest door het leger van Na-

poleon, maar in 1815 werden de Pruisen de baas. Het groepje literairen

dacht vol verlangen terug aan de tijd dat Keulen nog een stad was van

pracht en praal. In de middeleeuwen bijvoorbeeld werd de keizer in een

prachtige optocht Keulen binnen gereden.

In 1823 kreeg het gezelschap het idee om ook een optocht te gaan or-

ganiseren met veel pracht en praal. In plaats van de Keizer werd nu

Held Karnaval geboren. De held reed in een prachtige pronkwagen en

werd begeleid door militairen (de huidige raad van Elf).

Later ging men ook onderscheidingen uitreiken en gingen er dansma-

rietjes mee. In 1825 verscheen de eerste carnavalskrant en Held Kar-

naval werd later prins Carnaval genoemd .

Van Rijnland naar Limburg

Vanuit Keulen is de carnavalsviering verspreid over het hele Rijnland.

Ook in enkele Limburgse steden had men contacten met plaatsen in

Duitsland. En zo werd ook de carnaval in Limburg en Brabant bekend.

Sommige carnavalsverenigingen bestaan al heel lang zoals in Maastricht

vanaf 1839 en Venlo vanaf 1842.

Gelukkig hebben nu de overheid en de kerk geen problemen meer met

de carnaval.
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vastenaktie 2013

Vastenaktie 2013. 

In deze Vastenaktie staan voor het laat-

ste jaar de Maya's centraal. 

We bevinden ons nog steeds in Tucuru

waar we gemeenschapsopbouw mogelijk

willen maken door onze steun. De afgelo-

pen twee jaar waren we daar ook actief

mee.

In de weken van de vastentijd zullen we

in de Jongerenkerk weer een doos neer-

zetten waar u uw solidariteit met de

Maya's in tot uitdrukking kunt brengen.

Daarnaast zijn er tal van activiteiten. Zie daarvoor hieronder en weet dat ieder

uitgenodigd is om hieraan deel te nemen.

Planning activiteiten Vastenaktie 2013

Maandag 28 januari 2013:

Film: ‘Route 2015' van Marijn Poels in de Michaëlkerk.

Aanvang: 20.00 uur

Maandag 28 januari 2013:  i.o. met Marijn Poels de film ‘Route 2015'.

Deze film gaat over de Millenniumdoelen die in 2015 gerealiseerd dienen te zijn.

Dhr. Marijn Poels heeft rondgereisd in landen in het Zuiden en de stand van zaken

gefilmd op weg naar 2015. Vandaar de titel: ‘Route 2015'.

Maandag 25 februari 2013

Lezing door Mario Coolen en bezoekers Guatemala (Paul Smeets + groep Nuenen)

Locatie: Jongerenkerk Venlo

Aanvang: 20.00 uur

Op maandag 25 februari een bijeenkomst van mensen die in 2012 Guatemala en

met name de Polochic Vallei bezochten.

Zij zullen hun verhaal vertellen over hun reis naar Guatemala.
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Zaterdag 2 maart 2013

Heilige Huisjes Wandeling.

Op zaterdag 2 maart willen we in het kader van de Vastenaktie 2013 een Heilige

Huisjes Wandeling houden. De route e.d. moet nog worden bekeken.

De organisatie is in handen van Prisma i.s.m. met Piet Linders en Hub van den

Bosch.

Aanvang; 13.00 uur

Afsluiting: 17.00 uur

Zondag 10 maart 2013

Guatemala-ontmoeting in Venlo-Zuid

Sinselveldstraat 35 Venlo

De dag begint met een dienst  in het teken van de Vastenaktie en vervolgens

vindt er in de kerk een Guatemala-ontmoeting plaats met allerlei activiteiten zoals

tentoonstelling, bezoek, koffie, thee, wraps e.d. De dienst begint om 10.30 uur.

Aansluitend tot 13.30 uur Guatemala-ontmoeting

Maandag 11 maart 2013

Lezing: door Mario Coolen bij de afsluiting van het 3-jarig project ‘Oog voor de

Maya's ‘.

Locatie: Missiehuis Steyl

Aanvang: 20.00 uur

De Dekenale MOV-groep Venlo-Tegelen waarvan de Jongerenkerk deel uitmaakt,

wenst u een goede Vastentijd toe en hoopt u op onze activiteiten te mogen be-

groeten.

Hub van den Bosch
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film “Route 2015"

Maandag 

28 januari 2013

Filmavond 

met de film 

'Route 2015' 

van Marijn Poels.

De film Route 2015 brengt de millenniumdoelen dicht bij de mensen. Deze docu-

mentaire 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 ontwikkelingssamenwerking en dat wordt op toegankelijke, inspireren-

de en boeiende wijze in beeld gebracht. In de persoonlijke portretten van bevlo-

gen Nederlanders is te zien wat deze mensen drijft, hoe ze te werk gaan en waar

hun bezieling vandaan komt. 

Tevens gaat de maker, Marijn Poels, in op de problematiek, spreekt met lokale

bewoners en zoekt naar de oorzaak, gevolg en hoop. De vaak indringende verha-

len voeren je op avontuurlijke en culturele wijze mee door in een bijzondere maar

complexe wereld van extremen.

Maandag 28 januari 2013   Michaëlkerk in 't Ven,  Pastoor Kierkelsplein

Aanvang: 20.00 uur

Entree: vrije bijdrage
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gedachten voor de 40-dagentijd

Doe het goede niet 

Peer Verhoeven

Doe het goede niet 

om aandacht te trekken 

en door de mensen 

te worden gezien, 

je Vader in de hemel 

heeft geen oog voor jou.

Bazuin het niet voor je uit 

wanneer je een aalmoes geeft, 

lof van mensen is je hele loon.

Als je vast,

doe dan gewoon 

niemand hoeft het aan je te zien, 

Hij die je van harte kent 

weet wie je bent 

en ziet wat je doet.

Bidt in stilte 

bij jezelf 

je Vader in de hemel hoort je.

Veertig tips 

voor de Veertigdagentijd.

In deze JK Jouw kerk de tips voor

februari 2013. In de volgende JK Jouw

Kerk volgen die voor de vastendagen in

maart.

13 feb.: wat je weggeeft, verlies je niet

14 feb.: Geen tijd, kom nou?

15 feb.: Verwacht niet teveel, de ander

is ook maar een mens.

40
16 feb.: Van vriendelijke woorden slijt

je tong niet.

18 feb.: Beleefd zijn is geen schande

19 feb.: Laat een ander anders zijn en

blijven.

20 feb.: Lachen mag van God.

21 feb.: Hoe drukker, hoe meer tijd.

22 feb.: Kruip niet weg als men je no-

dig heeft.

23 feb.: Als je vreugde wil vermenig-

vuldigen, moet je haar delen.

25 feb.: Hopen kost hetzelfde als wan-

hopen, het levert alleen meer

op.

26 feb.: Deel zonder voordeel, 

geef eerst de ander.

27 feb.: Verbetering doet veel, 

aanmoediging doet meer.

28 feb.: Een kans is als een klapstoel,

als je hem niet vasthoudt, zit

je ernaast.

De rest volgt in maart, wellicht is dit

a l l e s  a l  g e n o e g  o m  i n  d e

Veertigdagentijd aan te werken!!!
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ontbijten

Beste allemaal,

Er is weer een nieuwe datum gepland voor het gezamenlijk

ontbijten:

zaterdag 16 februari om 10.00 uur 

in het ruitercafé bij Leurs.

Even ter herinnering:

Het idee is bij me opgekomen omdat het zoveel leuker is om samen aan de dag te

beginnen.

De reacties na het ontbijt waren zo positief, dat ik het initiatief heb genomen om

dit te organiseren 1x per maand op een zaterdagochtend om 10.00 uur. Daarbij is

iedereen welkom, echtparen of alleenstaanden. Uiteraard ook mensen buiten de

Jongerenkerk  zijn van harte welkom.

Dus heb je zin om eens een keer mee te ontbijten, kom gerust en neem eventueel

een buur, vriend/vriendin hond of iemand vanwaar je weet dat hij/zij heel graag

de ochtend wil delen met anderen, mee naar de ontbijttafel.

Indien jullie belangstelling hebben, graag aanmelden bij Marjo Bongers:

mgj.bongers@scarlet.nl of telefoon 06-41880818.

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

tenyoghurt en 2 kopjes koffie/thee. De kosten bedragen  3,50 per persoon.

Ik zie jullie graag tegemoet!

Hartelijke groet,

Marjo Bongers.
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fijn met de trein

Voor het eerst in vijftien jaren heb ik serieus overwogen om terug te gaan naar

mijn land van herkomst, daar waar de zon als een dictator over het land heerst. De

aanleiding is niet het rechtse kabinet van Mark Rutte en ook niet de oorlog tegen

mijn linkse hobby's: ontwikkelingssamenwerking cultuur en media. De oorzaak van

mijn heimwee naar Sierra Leone was  het zware winterse weer dat vroeg kwam

aanwaaien dit seizoen.

Begin december al dwarrelde de sneeuw naar beneden als een wapperende witte

vlag, die mij smeekte om me over te geven. De keren dat ik uit mijn huis durfde

ontsnappen, keerde ik teleurgesteld terug, omdat de treinen niet reden. Ik stond

in Utrecht op het station met duizenden lotgenoten, jong, oud, vrouw, man,

blank, zwart, Chinees, Marokkaans of Turks  We hadden ineens geen last van el-

kaar en het ging niet over wij-tegen-jullie, links tegen rechts, of allochtoon tegen

autochtoon. Voor het eerst waren we allemaal gelijk en hadden een gezamenlijke

vijand: de Nederlandse Spoorwegen.

We waren het erover eens dat de directeur met onmiddellijke ingang moest op-

stappen. In mijn gedachten had ik me al een beeld van hem gevormd. Een klein

fanatiek mannetje in NS-uniform, dat rijdend in zijn Chrysler brult tegen zijn man-

nen en machines. Maar de treinen weigeren om te rijden en hij staat er bij als een

commandant die tevergeefs probeert zijn  mannen op oorlogspad te sturen.

Het winterse weer werd net op tijd milder en de NS-directeur hoefde niet op te

stappen. Ook mijn heimwee naar Sierra Leone werd een droom voor de verre

toekomst. Ik ben tevreden met mijn leven. Ik kan naar buiten, heb geen last van

stroomstoringen en  hoef me niet meer druk te maken of ik van A naar B kan rei-

zen.  Maar toch vind ik het ergens wel jammer, dat de winter niet doorzet, want ik

ben weer de luie opvreter geworden; jij de racist of gokverslaafde Chinees, de

kut-Marokkaan  of de Turk met eerwraak. Ons verbond is als sneeuw voor de zon

verdwenen. Jammer.

Babah Tarawally   publicist
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steun JK middels massage

Beste allemaal,

Het is wellicht ook U bekend dat de Jongerenkerk extra financiële ondersteuning

nodig heeft om voort te kunnen bestaan. Voor mij is de Jongerenkerk heel belang-

rijk, iedere week ga ik met veel genoegen naar de viering en ben ik telkens onder

de indruk van de invulling, de zorgvuldigheid en warmte die het uitstraalt. Daarom

zou ik graag de Jongerenkerk willen ondersteunen via mijn werk, ik geef holisti-

sche massages.

Ik bied aan van elke verkochte massage 10% af te staan aan de Jongerenkerk, voor

degenen die ook een affiniteit met deze bijzondere kerk hebben.

Massage of een waardebon is te koop vanaf een half uur.

De massages kenmerken zich door in een heel langzaam tempo te masseren, de

intensiteit en de echte aandacht. Holistisch betekent de mens is een eenheid van

lichaam, ziel en geest. Door het lichaam aan te raken worden dus ook de geest en

de ziel aangeraakt.

Omdat er met zoveel intensiteit gemasseerd wordt, wordt er van tevoren altijd

een onderdeel van het lichaam uitgekozen waar de aandacht naar toe gaat, bv.

een rug- of hoofdmassage. Dus het hele lichaam wordt nooit in één keer gemas-

seerd, al profiteert het hele lichaam wel van de massage. Immers, massage heeft

een onmiskenbaar effect op de doorstroming in ons lichaam.

In zijn algemeenheid kun je zeggen dat een holistische massage het zelfregulerend

en zelfgenezend vermogen van het lichaam stimuleert dan wel ondersteunt.

Voor meer informatie kunt U zich wenden tot:

Marjo Bongers

Tel. : 06-41880818

mgj.bongers@scarlet.nl

Graag tot ziens!
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ter inspiratie

De menselijke geest is verslaafd aan controle. 

Zelfs het loslaten van controle probeert hij onder controle te krijgen.

Erik van Zuydam

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

 

In angst schuilt een diepe genade.

Het leven nodigt je via angst uit tot overgave,

tot loslaten, om te sterven aan het ego,

en juist in dat sterven werkelijk tot leven te komen. Erik van Zuydam

De ware ontwikkelingsreis is geen speurtocht naar nieuwe landschappen,  

maar waarnemen met nieuwe ogen. Marcel Proust

(glim)lachen

Wie dök lach eine gek as-se um eine mop vertelle? - Dreej kiër !

D’n iërste kiër as dae mop verteld wuurt.

De twieëde kiër as um dae mop wuurt oétgelag.

En de derde kiër as hae de mop gesnap haet.

Ein elderpaar zit met eure zoon van ach in ein kefee wao vastelaovend wuurt

gevierd. Pap bestelt twieë Venloos alt.

‘t Knölke kiek pap bezörg aan en vruuëg: “Krieg mam dan niks?”

‘t Zeunke vruuëg: “Pap, waorum bis dich eigelik met mam getrouwd?”

De vader kiek zien vrouw aan, schöd ziene kop en zaet: “Zuus-se noow, vrouw,

zelfs ôs kind begriep d’r niks van.” 
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Nao eine fikse storm môt Joep de daakdekker laote kômme.

Hae pak de tillefoon en nao zeve kiër probere krieg hae um intelik aan de lien.

De daakdekker dae ein bietje wilt inschatte wie vuuël tiéd um de klus geit koste.

vruuëg: “En, meneer, is ‘t daak zwaor beschadig?”

Zaet Hans: “Det kin ik ôg neet zegge, ik heb ‘t nog neet kinne vinde!”

“Wie hebs dich diene nieje auto betaald?”

“Ik heb mien trômpet as betaling gegaeve.”

“Dien trômpet? Waas die dan zoeë vuuël waerd?”

“Jao, d’n autodealer woeënt direk baove ôs.”

Klant in ein bekkerszaak: “Ik had gaer 99 bruuëdjes.”

“Wie zoeë neet metein 100?”meint de verkuipster.

Klant: “In Gods naam, wae môt die dan allemaol opaete?”

Zoon taege zien mooder: “Mam, ik wil neet miër naor de schoeël.

Ik erger mich altiéd aan de kinder, de liërare môtte mich neet,

en de côncierge kiek mich auk altiéd kwaod aan.

Nae, nae, dao wil ik neet miër haer.”

“Maar, jông”, reageert de mooder, “de zals waal môtte,

de bis per slot van raekening de direkteur.”

Einen advokaot kump beej Piëtrus aan de hemelpaort en vruuëg:

“Zeg, Piëtrus, waorum bin ik noow al heej? Ik bin pas 48!”

Piëtrus: “As ik de oore beejein tel die’s dich dien klante in raekening hebs gebrach,

môs-se aevel minstens 92 zien.” 

Maria en Jozef zeuke in Betlehem nao ein bed in eine herberg.

Herbergier: “‘t Spiet mich veur ôg, maar ik heb niks vreej. alles zit vol?”

Jozef: “Maar zeet geej dan neet det Maria hoeëgzwanger is?”

Herbergier: “Nou en? Det kint geej mich toch neet in de schoon schuuve!”

Jozef: “Mich sôms waal?”

Al baejend probeert de paus de bedoelinge van d’n allerhoeëgste Baas te

achterhaole. “Och, Hiër, gaef mich ein teiken. Kump d’r oeits eine tiéd det

priesters meuge trouwe?” Ein stum van baove antwoordt: “Zoeë lang as dich paus

bis, gebeurt det neet.” - “Och, Hiër, gaef mich bog ein teiken. Kump d’r oeits eine

tiéd det vrouwe priester meuge waere?”- Antwoord: “Zoeë lang as dich paus bis,

neet.” - “Hiër, nog ein letste teiken vraog ik ôg. Zal d’r nog oeits eine Duitse paus

kômme?” - “Zoeë lang as ik God bin, neet !”



praktische 
informatie

Pastorale coördinatie

Hub van den Bosch

Begijnengang 17, 5911 JL Venlo

 077-3515920  // 06-10729578

 (secretariaat JK)

Hub van den Bosch is normaliter op

maandagmorgen en vrijdagmorgen

vanaf 09.30 uur aanwezig op het

secretariaat van de Jongerenkerk.

Mocht u Hub daar niet kunnen be-

reiken of voor dringende zaken op an-

dere dagen nodig hebben dan is hij

bereikbaar via telefoonnummer

06-10729578 

of per e-mail boschhgm@home.nl

Secretariaat Jongerenkerk

Begijnengang 17, 5911 JL Venlo

tel. (077)5515920

e-mail:

jongerenkerkvenlo@hetnet.nl

Diaconiefonds

Diaconiefonds Jongerenkerk Venlo

Info: Lilo Stark

voor projecten ver van huis en heel

dichtbij

ASN-bank: 87.10.15.617 

o.v.v. renteloze lening of gift.

Stichting Jongerenkerk Venlo

ABN-AMRO: 41.41.43.299

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

De volgende JK-Jouw Kerk verschijnt op

24 februari 2013. 

Kopij voor dat nummer kan tot en met

15 februari aangeleverd worden (via e-

mail of schriftelijk) op het Secretariaat

van de Jongerenkerk (zie hierboven).

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@tiscali.nl

JK website

web site JK: www.jkvenlo.nl

webmaster: Max Görtjes
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