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‘IN VERBONDENHEID ONDERWEG’

Wie alleen loopt raakt de weg kwijt
Wie alleen loopt raakt de weg kwijt,
Alleen uit de gemeenschap
komt de wijsheid.
Eén hand kan geen touw
om een bundel knopen.
Wie alleen loopt, raakt de weg kwijt.
Wie dan valt, heeft niemand
om haar te helpen. Wie alleen loopt raakt de weg kwijt,
Alleen uit de gemeenschap
komt de wijsheid.
Eén hand kan geen touw
om een bundel knopen.
Wie alleen loopt, raakt de weg kwijt.
Wie dan valt, heeft niemand
om haar te helpen.
Wie dan schreeuwt,
heeft niemand die haar hoort.
Wie alleen loopt,
gaat gebukt onder haar last.
Niemand deelt haar vreugde,
niemand haar verdriet.
Wie alleen loopt, raakt de weg kwijt,
ze heeft maar twee voeten,
ze heeft twee armen,
ze heeft maar twee ogen.
Maar in de gemeenschap
heeft ieder duizend handen,
heeft ieder duizend voeten,
loopt niemand ooit alleen.

Gedicht van Patrice Koyo, Kameroen
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Inleiding:
Even stilstaan ...

Het is goed van tijd tot tijd even stil te staan bij het leven dat je leidt, bij het wel en wee van jezelf en
dat van anderen. Dat kan bij ons in de Jongerenkerk.
Waar gaat het om?
Wij laten ons inspireren door verhalen en gebeurtenissen van toen en nu. Door mensen die door God
zijn herkend en erkend zoals Jezus van Nazareth. Je kunt nieuwe ervaringen opdoen en een relatie
leggen naar je dagelijkse leven met alle ups en downs. Je kunt bij ons de verbinding gaan ervaren
tussen jezelf en God en tussen mensen onderling. Je kunt houvast vinden in jezelf, bij God en bij de
ander.
Delen wat je hebt,
Delen wat je bent.
De Jongerenkerk Venlo bestaat al 55 jaar. Ze heeft zich door jaren heen een vaste plek verworven
binnen groot Venlo en met name in de binnenstad van Venlo. In de loop van de afgelopen 55 jaar zijn
allerlei verschillende initiatieven uit haar ontsproten, mede door de enorme geestdrift, stimulans en
motivatie van haar grondlegger, Kapelaan Leo Brueren. Dit alles was en is alleen maar mogelijk
omdat zij steeds ‘in verbondenheid’ met vele andere personen, organisaties en instellingen
onderweg is geweest en nog is.
Kern en uitgangspunt is die Goed Nieuwsboodschap van die Man van Nazareth en de daaruit
voortvloeiend liefde voor de medemens en met name die medemens die leeft in de marge van onze
samenleving of die, door welke omstandigheid dan ook die haar of hem is overkomen, niet mee kan
met de samenleving zoals wij die gestalte hebben gegeven.
Ook op kerkelijk gebied heeft de Jongerenkerk de stormen die haar bedreigden in de afgelopen jaren
overleeft. Altijd was er de nodige support en goedwil van dekens van het dekenaat Venlo en waren
er pastores die de Jongerenkerk een warm hart toedroegen en toedragen.
De Jongerenkerk opereert aan de rand van de Kerk. Zij richt zich op hen die zich om welke reden dan
ook in de ‘institutionele’ kerk steeds minder thuis voelden. Zo vervult zij een belangrijke rol om hen
die zich verbonden voelen met onze rijke Traditie en met die Goed Nieuwsboodschap van die
Nazareeër Jezus van Nazareth, zoon van Maria en Jozef uit Nazareth, een plek te geven waar men
zich thuis voelt en waar men mag zijn wie men is.
Zo heeft de Jongerenkerk Venlo, vroeger massaler dan momenteel, steeds aan velen onderdak
gegeven. We mogen ook in deze tijd nog zoals prof. dr. Peter Nissen het vaak verwoordt een
‘proeftuin’ zijn op weg naar een toekomst waarin de kerk steeds minder een belangrijke rol speelt in
het leven van mensen maar waarin spiritualiteit en religiositeit nog net zo sterk, misschien wel
sterker dan ooit, leven en aanwezig zijn.
In dit spanningsveld tussen afname van relevatie van de kerk en de hang naar spiritualiteit en
religiositeit zoekt de Jongerenkerk Venlo haar weg als basisgemeenschap, als geloofsgemeenschap.
De toekomst zal uitwijzen of wij daarin blijven slagen en in dit beknopte beleidsstuk willen we vooruit
kijken op de komende 3-5 jaar en kijken waar en hoe wij deze weg gestalte kunnen geven.
Uitgangspunt is daarbij het doel zoals dat is verwoord in de statuten van de stg. Jongerenkerk Venlo
van juli 2017. Het doel is wellicht in de huidige tijd anders vormgegeven dan in de jaren ’80 van de
vorige eeuw, maar het staat nog steeds rechtovereind en is ons richtsnoer voor de komende jaren.
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Doel stichting Jongerenkerk Venlo in de periode 2020-2023
In de statuten staat als doel geformuleerd:
‘het doel van de stichting is de bevordering van de geestelijke en sociale vorming’.
Dit doel tracht zij te bereiken door onder meer:
- Het houden van diensten (lees: vieringen)
- Het vormen van gesprek- en actiegroepen
- Het ondersteunen van maatschappelijke activiteiten
- Het vervaardigen en van geschriften, publicaties,teksten en eventueel muziek
- Het vertonen van culturele films en theater en het uitdiepen van de spirituele boodschap

Taakstelling 1: Het bevorderen van de geestelijke en sociaal-culturele vorming
Het houden van bijeenkomsten(lees: vieringen)
Op zon- en feestdagen vindt er in de Jongerenkerk Venlo een viering(dienst) plaats. Normaliter
begint deze om 10.00 uur. Deze wekelijkse vieringen(diensten) zijn en blijven ook naar de toekomst
een VAST punt in de week om elkaar als gemeenschap te ontmoeten, inspireren en motiveren.
De vieringen zijn divers alsook de voorgangers en Werkgroepen actief met vieringen zoals
Liturgiewerkgroep en Taizégroep, gebedsdiensten en vieringen van breken en delen, die elk op hun
eigen manier hieraan invulling geven.
De pluriformiteit is een sterk punt binnen de Jongerenkerk. In de toekomst willen we die
pluriformiteit handhaven en uitbreiden. Steeds blijven we zoeken naar vormen van samenkomen,
van vieringen die passen in deze tijd bij de mens van nu.
Taakstelling: onze vieringen steeds die inspiratie te doen houden. Waar mogelijk ze onder de
aandacht te brengen bij een breder publiek via website, facebook, whatsapp, twitter of een artikel in
de krant om zodoende meer mensen op de hoogte te stellen en uit te nodigen eens een viering te
bezoeken, ervan te proeven en te ervaren hoe wij als Jongerenkerk proberen dat Verhaal van Jezus
uit te dragen en handen en voeten te geven
- Bijzondere vieringen
Binnen de Jongerenkerk is ook ruimte voor bijzondere vieringen zoals rouw- en trouwvieringen,
doopvieringen en vieringen rond jubilea. In overleg met de pastor en de beheerder van de
Jongerenkerk zal telkens worden bekeken wat de vraag is en hoe wij deze in onderling overleg
kunnen invullen.
Ook hieraan willen we meer ruchtbaarheid geven.
- Jongerenkerk als ruimte voor concerten, uitvoeringen, tentoonstellingen e.d.
De Jongerenkerk als gebouw is heel geschikt en beschikbaar voor “derden’’ : muziekgezelschappen,
artiesten, kunstencentrum, muziekscholen enz. voor een concert, een uitvoering, een uitstalling van
een tentoonstelling en wat niet meer zij.
Taakstelling 2: Het vormen van en deelnemen aan gesprek- en actiegroepen, maatschappelijke
activiteiten en betrokken zijn bij het maatschappelijk middenveld als lid van een participerende
samenleving.
De Jongerenkerk Venlo heeft behalve op het gebied van religieuze taakstelling en exploiteren van het
gebouw een maatschappelijk taakstelling. Deze uit zich in haar maatschappelijke betrokkenheid. In
het 50e jubileum hebben we in een 10-tal artikelen daar uitgebreid aandacht aan besteed. Vanuit de
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Jongerenkerk zijn tal van leden betrokken bij het maatschappelijk middenveld door actief te zijn
binnen diverse organisaties maar ook politieke partijen.
Die betrokkenheid is zichtbaar in en op velerlei manier. Zo zijn leden actief binnen:
Vluchtelingenwerk, stg. ’t Groenewold, Emmaus-Feniks, Aandachtcentrum van stg. ’t Groenewold,
Rouwverwerking binnen stg. ’t Groenewold, Stg. Prisma, Zelfregiecentrum, Kleurrijk Venlo/Limburg,
Breed Ketenoverleg Dak- en Thuislozen, Schuldhulpmaatje Venlo, politieke partijen als GroenLinks,
VVD, CDA om maar enkele te noemen.
(Hier overzicht toevoegen van activiteiten waaraan ‘jongerenkerkers’ meedoen? G.)
Wekelijks wordt een samenzijn georganiseerd waarbij mensen een gezonde warme maaltijd kunnen
krijgen. Hiervan maken veelal mensen gebruik die tijdelijk dan wel structureel min of meer op straat
leven, zoals dak- en thuislozen; zij kunnen ook een luisterend oor vinden om hun problemen te
bespreken.*
Daarnaast is de Jongerenkerk betrokken bij de interreligieuze dialoog middels deelname aan de
Brede-Ontmoetingsgroep Joden-Christen-Moslims. Doel is om de dialoog tussen in Venlo wonende
religieuze groeperingen met elkaar aan te gaan.
Sinds 2012 is de Jongerenkerk ook betrokken bij een breed particulier initiatief binnen de gemeente
Venlo op het terrein van armoedebestrijding t.w. ‘Bindkracht Venlo’.
Daar waar nieuwe initiatieven ontstaan is het taak om te bezien of betrokkenheid wenselijk dan wel
noodzakelijk is om zo de maatschappelijke betrokkenheid te vergroten. Tevens dienen oude
initiatieven en de betrokkenheid daarbij telkens weer onder ogenschouw genomen te worden.
*) Tijdelijk vormt het voorportaal van de kerk opvang voor dak- en thuislozen in de periode waarin de
‘normale’ opvangmogelijkheden hebben moeten sluiten in verband met het coronavirus. De hele
keten is hierbij betrokken, waaronder de gemeente en de GGD. Hiertoe is gezorgd voor een veilige
situatie voor zowel bezoekers als vrijwilligers.
Het vervaardigen van geschriften, publicaties, teksten en eventueel muziek
Maandelijks komt de JK Jouw Kerk uit, waarin het programma, stichtelijke teksten en informatie aan
onze bezoekers en geïnteresseerden wordt aangeboden. De verzameling muziek die vroeger en nu
door het eigen koor ten gehore wordt gebracht is groot, en wordt zorgvuldig beheerd.
Middels de website is het voor eenieder die dat wenst mogelijk op de hoogte te blijven van teksten,
artikelen en geschriften/publicaties die door de Jongerenkerk vervaardigd worden. Naast het
maandblad zijn dat kort nieuws, overwegingen, publicaties zoals het boekwerk bij gelegenheid van
50 jaar Jongerenkerk Venlo n.a.v. de lezing van dr. Harry Notenboom, uitgesproken op 17 mei 2015
e.d.
Toekomstige belanghebbende artikelen en publicaties kunnen via dit medium worden gepubliceerd.
- Jongerenkerk Venlo: Fairtrade kerk en Groene kerk
Sinds eind 2017 heeft de Jongerenkerk Venlo i.s.m. Fair Venlo en de Joriskerk een Fairtrade
Werkgroep. Vanuit onze Bijbelse inspiratie is aandacht en eerbied voor de schepping een
aandachtsveld binnen de Jongerenkerk Venlo. Dat heeft ons ertoe gebracht daar na Laudato Si, meer
handen en voeten aan te geven. De Fairtrade Werkgroep heeft dat ter handen genomen en in nauw
overleg met de gemeenschap, bestuur en pastoraal team is bewerkstelligd dat onze Jongerenkerk
een Fairtrade Kerk en Groene Kerk te worden. Daartoe zijn in 2018 diverse stappen genomen zoals
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Fairtrade koffie en thee, ecologisch verantwoorde gebruiksvoorwerpen zoals bekers, roerstaafjes,
bloemen, energiezuinige verlichting, milieuverantwoorde poetsmiddelen die afgebroken worden in
het milieu e.d. Sinds 5 mei 2019 is de Jongerenkerk Venlo officieel Fairtrade kerk en Groene Kerk.
De komende jaren zullen we op dit gebied actief blijven om deze status te behouden. We doen dat
door regelmatige publicaties in ons maandblad, de Jk Jouw Kerk door het opzetten samen met
FairVenlo van activiteiten op het gebied van de Sustainable Global Goals.
- Aandacht voor publiciteit
Af en toe blijkt dat lang niet iedereen in de omgeving op de hoogte is van onze activiteiten en onze
identiteit als het gaat om ‘samen-kerk-zijn’ en onze maatschappelijke betrokkenheid op tal van
gebieden. Aan deze bewustwording kunnen we komende jaren werken.
Samenvattend:
Het bestuur van de Stg. Jongerenkerk Venlo wil op velerlei manier in goede samenspraak met allen
die betrokken zijn bij de Jongerenkerk: medewerkers, bezoekers, partners in diverse organisaties
alles in het werk stellen om de Jongerenkerk voor de komende jaren neer te zetten als een factor van
belang binnen Venlo e.o. De Jongerenkerk is een gemeenschap die op religieus, cultureel en
maatschappelijk gebied van belang is en betrokken wil zijn bij ontwikkelingen en daar ook mede
sturing aan wil geven.
Daarnaast wil het bestuur het gebouw Jongerenkerk Venlo meer dan tot nu gebeurt exploiteren als
ruimte waar ‘derden’ gebruik van kunnen en mogen maken.
Dat alles dient wel te passen in de doelstelling en de manieren waarop die doelstelling bereikt dient
te worden, zoals verwoord in de statuten van de stg. Jongerenkerk Venlo en binnen de financiële
mogelijkheden die ons daartoe ter beschikking staan.

Jongerenkerk Venlo en Pastoraat.
De pastorale uitgangspunten zijn:
a. Dat er goede sfeervolle vieringen komen/blijven, goed in de zin van herkenbaar, aansluiten bij de
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beleving en zinvragen van mensen en waarmee men verder kan.
b. Ook andere bijeenkomsten in en vanuit de Jongerenkerk moeten goed zijn in die zin.
c. Er moet speciale aandacht zijn voor de gezelligheid.
d. Er moet meer aandacht komen voor individueel pastoraat, omwille van de mensen zelf en
omwille van het kunnen beluisteren van het Kleine Verhaal.
e. De diaconie is een belangrijk onderdeel van het verwerkelijken van de slogan ‘delen wat je hebt
en delen wat je bent’. Dit gebeurt momenteel in betrokkenheid bij de missionaire activiteiten
binnen het dekenaat Venlo en binnen aansluiten bij maatschappelijke organisaties en initiatieven
op het terrein van armoedebestrijding dichtbij huis en ver weg.
f. We dienen aandacht te hebben voor en voorwaarden te scheppen zodat het gesprek met
mensen 'van buiten de Jongerenkerk Venlo' gevoerd gaat/blijft worden, om (verdere)
geslotenheid te voorkomen, niet om te missioneren.
g. Waar het gaat over een pastoraat gericht op jongeren bespreken en telkens weer in ogenschouw
houden. We dienen ontwikkelingen op dit terrein los te zien van de vraag naar de toekomst van
de Jongerenkerk. In dit verband is Home Plus opgericht, een lichte versie van een soort
jongerencafé.
Jaarlijks vinden er gesprekken plaats met medewerkers en bezoekers in het twee maal per jaar
georganiseerde Breed Overleg. Uit deze bijeenkomsten komen een aantal praktische aspecten en
items naar voren. Naast een opmerkelijke betrokkenheid van de medewerkers en bezoekers, zijn hun
ideeën divers. Men wil verder bij de voorstellen enige geleidelijkheid en voorzichtigheid betrachten.
Tegen deze achtergrond werden de volgende zaken duidelijk:
a. Mensen blijken niet permanent maar vooral incidenteel bereid tot inzet. Men wil ook graag
persoonlijk worden gevraagd en niet via een algemene oproep.
b. De meerderheid vindt een ongewijde voorganger in de JK een heel normale zaak terwijl de
behoefte aan eucharistievieringen ook gewenst is en wordt.
c. Voorgangers moeten inspireren en enthousiast zijn.
d. Trachten om jongeren te bereiken en aansluiten bij hun leefwereld blijft een belangrijk thema
ook in deze tijd.
e. Oecumene en interreligieuze kontakten dienen weer meer op de agenda te komen.
f. Vieringen vragen voortdurende aandacht van vernieuwing en het is een blijvend zoeken naar
eigentijdse vormen en inhoud.
Uit bovenstaande kun je een prioriteitenlijst afleiden.
1. Vieren:
* samenstellen (door G.v.d.Heijden, voorgangers, themagroepen)
* Coördinatie van diensten en groepen betrokken bij de vieringen(door pastoraal
coördinator)
* ondersteuning/voorbereiding sacramentele momenten. (i.s.m. pastoraal
coördinator)
2. Presentatie: het gezicht van JK naar binnen en buiten.
3. Individueel pastoraat dient blijvende aandacht te hebben
4. Diaconie: het JK-gezicht naar de wereld (micro, meso en macro) wordt mede bepaald door
deelname aan missionaire en maatschappelijk acties gericht op de minderbedeelden hier en ver
weg.
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