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agenda juli - augustus 2016

j u l i   2 0 1 6

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

03 10.00 u. JK-zondagviering

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

10 11.00 u. Breed Overleg (in voorportaal JK)

17 10.00 u. JK-zondagviering - Spiritualiteitsviering

24 10.00 u. JK-zondagviering - 1e vakantieviering

25 16.30 u. overleg Pastoraal Team

31 10.00 u. JK-zondagviering - 2e vakantieviering

a u g u s t u s   2 0 1 6

07 10.00 u. JK-zondagviering - 3e vakantieviering

14 10.00 u. JK-zondagviering - 4e vakantieviering

21 10.00 u. JK-zondagviering - 5e vakantieviering

28 10.00 u. JK-zondagviering - 6e vakantieviering

s e p t e m b e r   2 0 1 6

04 10.00 u. JK-zondagviering - Openingsviering 52e seizoen

vakantiegedachten

Accu opladen 

Lopend door het stadsplantsoen

Wandel tussen bomenschoon

Diepgeworteld en vasthoudend

Laadt je batterij weer op

En de stroom is zeker groen!

Samen op vakantie 

We maken hier elke dag

Een beetje geschiedenis

Eerste keren rijgen

De 'weetjenogs' aan elkaar
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vieringen juli - augustus 2016

Zondag 3 juli 2016, 10.00 uur

eucharistieviering

Voorg.: Piet Giesen

Assist.: Peter Verhoeckx

Lector: Marjo Bongers

Muziek: JK-koor

Zondag 10 juli 2016, 10.00 uur

Afsluiting 51e seizoen

Viering van breken en delen

Voorg.: Hub van den Bosch

Assist.: Leo Verbeek

Lector: Max Görtjes

Muziek: JK-koor

Zondag 17 juli 2016, 10.00 uur

Spiritualiteitviering

Voorg.: Spiritualiteitgroep

Muziek: nog niet bekend

Zondag 24 juli 2016, 10.00 uur

1e vakantieviering

eucharistie

Voorg.: Piet Giesen

Assist.: Henk Pijnenburg

Lector: Marianneke Beurskens

Muziek: nog niet bekend

Zondag 31 juli 2016,  10.00 uur

2e vakantieviering

Viering van breken en delen

Voorg.: Truus van der Heijden

Assist.: Gonnie Geurts

Lector: Henneke Roox

Muziek: Ingrid Reinhoud (harp)

Zondag 7 augustus 2016, 10.00 uur

3e vakantieviering - breken en delen

Voorg.: Hub van den Bosch

Assist: Marije Vola

Lector: Leo Lambrechts

Muziek: Piet Hegger

Zondag 14 augustus 2016, 10.00 uur

4e vakantieviering - breken en delen

Voorg.: Hub van den Bosch

Assist.: Leo Verbeek

Lector: Nicole Scheepers

Muziek: Gé van der Heijden (piano)

Zondag 21 augustus 2016., 10.00 uur

5e vakantieviering - Eucharistieviering

Voorg.: Piet Giesen

Assist.: Dries Verhoeckx

Lector: Henk Pijnenburg

Muziek: Vivian de Wilde

Zondag 28 augustus 2016, 10.00 uur

6e vakantieviering - breken en delen

Voorg.: Truus van der Heijden

Assist.: Henneke Roox

Lector: Gonnie Geurts

Muziek: Marianneke Beurskens

Zondag 4 september 2016, 10.00 uur

Openingsviering 52e seizoen

Viering van breken en delen

Voorg.: Hub van den Bosch

Assist.: Peter Verhoeckx

Lector: Marjo Bongers

Muziek: JK-koor
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verjaardagen in juli - augustus

JULI

01 Monika Lindackers koorlid JK

03 Gé van der Heijden tekstschrijver/pianist enz.

04 Leo Verbeek lector/assistent

04 Hans Spee Solidariteitsmaaltijd

05 Frank Jacobs fotograaf JK

09 Justin Knelissen communicant 2013

12 Henneke Roox  Bloemengroep/poetsgroep/liturgie-overleg

15 Quinn Klijzen

21 Anneriet van Nieuwenhoven Spiritualiteitsgroep/liturgie-overleg

25 José Bartels

26 Milan Drogt communicant 2014

27 Koen Roodbeen communicant 2014

31 Loes Moonen Praaggroep

AUGUSTUS

01 lars van Heijst

03 Fanny Moonen Praaggroep

04 Gerda Roefs

06 Freddy Lambregts

14 Lenie Verhoeckx lid JK-koor/lid Triple Quartet

15 Marije Vola lector/assistent

24 Dorus van Keulen

25 Ashwin Klijzen

27 Tjeu Kunnen priester, Spiritualiteitsgroep

30 Hub van den Bosch pastor JK Venlo

31 Harry Notenboom

31 Eva van Wijlick

van harte proficiat !
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geslaagde afrikaanse maaltijd
voor “Clinique de Congo”

zondag 5 juni 2016

Op zondag 5 juni vond in de Jongerenkerk een Afrikaanse maaltijd plaats die

georganiseerd en verzorgd was door het koor LIBOTA. Het koor bestaat uit de

familie Bakokimi.

 Ze hadden flink uitgehaald met diverse Afrikaanse gerechten. Zo'n 40 mensen

namen deel aan deze maaltijd waarvan de 'MEEROPBRENGST' beschikbaar werd

gesteld aan de broer van Jean-Marie, Rigobert Bakokimi,  die in Kinshasa een

kleine kliniek heeft waar de allerarmsten terecht kunnen voor medische zorg.

Op 'MEEROPBRENGST' van de maaltijd bedroeg 515. Hiermee wordt een ketting-

zaag gekocht, een gereedschap waarmee ter plekke veel geld kan worden ver-

diend. Met het daarmee verdiende geld kan de huur van een kleine kliniek worden

betaald. Daarmee kan het project ook een stukje zelfvoorzienend worden. 

In augustus bezoekt de familie Bakokimi Congo. Voor Jean-Marie en Clementine is

het na enkele decennia de eerste keer dat ze weer hun thuisland bezoeken, nadat

ze uit Congo gevlucht zijn. De kinderen gaan ook mee en voor sommigen van hen

is het voor het eerst in hun leven dat ze het land zien, waar hun ouders uit afkom-

stig zijn. Hopelijk wordt het voor hen allen een onvergetelijke reis.

Daar deze activiteit zo goed verlopen is, zullen we dit wellicht in de toekomst

nogmaals organiseren. 
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Vakantiegeluiden

een haan die kraait, 

regen die tikt op doek, 

het geflipflop van slippers, 

de lange rits doet zzzzzzzzuup,

onomatopee. 

Er is een beekje, dat ruist. 

En 's nachts (de nacht begint volgens

reglement om 22.30u) is er het

machtige geluid van stilte die je een

rijk en nietig gevoel tegelijk geeft. 
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breed overleg

Op zondag 10 JULI is aansluitend aan de dienst waarin we het 51e seizoen afsluiten

in de Jongerenkerk een BREED OVERLEG. We beginnen om uiterlijk 11.00 uur.

Omdat het de afsluiting van het 51e seizoen is, zal dit gepaard gaan met een stuk

vlaai, een hapje en een drankje om zo feestelijk dit seizoen af te sluiten en ons op

te maken voor de vakantieperiode.

Voor agendapunt 4 willen we nadrukkelijk aandacht vragen en hier aandacht aan

besteden. Bestuur en Pastoraal Team hebben laatst samen nagedacht in een

gezamenlijk overleg over de toekomst van de Jongerenkerk. Hoe we daar naar

kijken zal vanuit het pastoraal team worden toegelicht. Maar …. Natuurlijk is ook

belangrijk 

HOE DE GEMEENSCHAP, HOE U OF JIJ DAAR NAAR KIJKT.

Wellicht en dat weten we ook wel zeker, heeft ieder er zo wel ideeën over: 

hoe de JK toekomstbestendig te maken!

Daar willen we het grootste deel van het Breed Overleg aan besteden en dat alles

bij een hapje en een drankje in ons Voorportaal.

We nodigen ieder dan ook van harte uit deze morgen vrij te houden om mee te

praten!

De agenda:

1: opening door de voorzitter

2: mededelingen vanuit het bestuur

3: financiële zaken

4: toekomst Jongerenkerk Venlo (door leden van het pastoraal team)

5: in gesprek met de gemeenschap

6: 12.00 uur: afsluiting door de voorzitter

Voorzitter: Henk Pijnenburg

Pastor:  Hub van den Bosch
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Cor Weekers en de JK

in memoriam

Op 22 mei 2016 is Corrie Weekers-van Pol overleden op 96-jarige leeftijd. 

Zij was niet zo maar een deelneemster aan de zondagse vieringen. In de beginja-

ren was zij nauw betrokken bij het ontstaan en de koers van de Jongerenkerk.

Toen kapelaan Leo Brueren probeerde om de jongeren op hun eigen manier in

contact te brengen met de boodschap van het Evangelie, was er veel weerstand.

Maar ook veel steun. En die steun deed hem doorzetten. Die steun kwam voorna-

melijk uit het onderwijs. Cor Weekers was actief in het onderwijs. Zij was de eerste

gymnastieklerares in Limburg. 
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Twee en veertig jaar geleden verloor zij haar echtgenoot Willy Weekers, ook een

onderwijsman (hij was inspecteur). Zij bleef achter met vijf kinderen. Nooit heeft

Cor iets veranderd aan zijn werkkamer. 

Ze kwam nauwer in contact met de Jongerenkerk toen Leo Brueren haar vroeg om

zitting te nemen in het bestuur van de Stichting Jongerenkerk Venlo. Cees Bense,

die aanwezig was bij de afscheidsviering op zaterdag 28 mei in de Jongerenkerk,

was toen voorzitter van het stichtingsbestuur. 

Het was in de jaren dat bisschop Gijsen aantrad in Roermond. Het bestuur heeft

zich meermalen beraden over de houding die het moest aannemen tegenover de

bisschop, die alle vernieuwing in de kerk ongedaan wilde maken. 

Het bestuur besloot om niet publiek actie te ondernemen tegen de bisschop, maar

wel aan de eigen koers vast te houden. Bijvoorbeeld door de communie ook te

geven aan homoseksuelen en gescheiden mensen. De boodschap gold immers

voor iedereen! 

Cor vertegenwoordigde in die jaren de Venlose Jongerenkerk in de vergadering

van Limburgse basisgemeenten. Daar kreeg zij het hard te verduren, want de

meeste basisgemeenten protesteerden fel tegen het beleid van Gijsen en vielen de

Venlose Jongerenkerk aan vanwege haar 'te lankmoedige houding'. Dat was zwaar,

maar ze hield de rug recht en verdedigde de koers van haar bestuur. 

Bisschop Gijsen heeft uiteindelijk de Venlose Jongerenkerk niet verboden of onmo-

gelijk gemaakt, ofschoon hij zei er geen verantwoordelijkheid voor te kunnen

dragen. Dit alles is door Cor ondersteund en mede daardoor bestaat de Jongeren-

kerk Venlo nu al 51 jaar. 

Zij bleef de zondagse vieringen meemaken zolang haar lichaam het mogelijk maak-

te. Ofschoon het gehoor haar in de steek liet, was zij in haar eigen stoel met arm-

leuning een centrum rechtsachter in de kerk.

Vanuit haar inspiratie stond ze ook aan de wieg van de Derde Wereldwinkel waar

zij jaren aan meewerkte. Ook werkte zij actief mee aan het werk van Amnesty

International, ter verdediging van de mensenrechten overal in de wereld.

Laat ons in dankbaarheid aan haar denken.

Cor moge rusten in vrede.



-9-

MIVA-actie 2016

ZONDAG 28 AUGUSTUS 2016

Palliatieve zorg is in India niet

vanzelfsprekend.

Op 27 en 28 augustus vindt de jaarlijk-

se MIVA-collecte in de kerken plaats.

Dit jaar vraagt MIVA aandacht voor

een bijzonder project in India: hulp

aan terminaal zieken. 

Zorg voor mensen die stervende zijn is

in India niet vanzelfsprekend. Zeker

voor de allerarmsten is deze zorg

onbereikbaar. Gelukkig zorgt de India-

se katholieke gezondheidszorgorgani-

satie CHAI ervoor dat dit gaat veranderen. CHAI is gestart met het opzetten van

zorgcentra voor terminaal zieke mensen in India. Op dit moment zijn er zes zoge-

heten palliatieve centra operationeel. Broeder Jotish leidt een van deze zorgcen-

tra, in het binnenland van India.

'Iemand die stervende is, mag je niet alleen laten'

Broeder Jotish zet zich al sinds 2002 in voor de meest kwetsbare mensen in India.

Hij heeft dan ook een duidelijke bestemming in zijn leven: "Je leven is alleen waar-

devol als je betrokken bent bij anderen, zonder er iets voor terug te vragen. Ie-

mand die stervende is, mag je niet alleen laten." Het is indrukwekkend te zien

hoezeer broeder Jotish zich inzet voor de patiënten, en hoe waardevol de zorg is

die hier wordt geboden.

De palliatieve zorgcentra kunnen niet bestaan zonder vervoer

Broeder Jotish: "De ambulance van MIVA is van levensbelang. Als het ziekenhuis

geen vervoer heeft, kunnen we de ernstig zieke patiënten niet ophalen. Zij zijn dan

aangewezen op het openbaar vervoer. Naast het ophalen van de patiënten wordt

de ambulance gebruikt om mensen die nog wel thuis kunnen zijn te bezoeken, om

hen thuis hulp te bieden. Tot slot wordt de ambulance ingezet om de patiënt na

het moment van overlijden terug te brengen naar de familie. Iets wat uiteraard

van onschatbare waarde is."
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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)

Hoe kunt u helpen?

U kunt MIVA helpen bij de jaarlijkse

MIVA-collecte in het weekend van 27 en

28 augustus. De opbrengst van de

collecte is bestemd voor de hulp aan

terminaal zieken in India.
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vakantiegedachten

Vakantieheimwee 

Er komt niets uit mijn handen

De bladzijden draaien zichzelf om

De wolken hangen landerig

Om, vooruit, een druppel te laten

vallen

We staan op

We zitten

We zitten te zitten

Gaan we iets doen vandaag?

We doen kamperen vandaag

En morgen weer

Tot we uiteindelijk moe van het niksen

Naar huis toe gaan

Waar banen wachten

Wasjes en schone onderbroeken de

kast in willen

En nieuws ertoe doet

Vakantiegedachte 

De sterren zijn hier helderder dan thuis

Staan we dichterbij

Is er minder licht?

In de grote koekenpan past een

reuzeomelet

De melkweg kookt over

Wie terugkijkt ziet mijn pad 

Een streep zaklantaarn

Olielampen en twee flakkerende

kaarsen.

Hou het simpel

Hou het simpel

Trek de stekker er eens uit

Je telefoon, de tablet, je 'social life'

Alles kan in pauzestand

Adem in en adem uit

Hou het simpel

Luister nooit naar goede raad

Maak vandaag je eigen smaak

Droom over verjaardagstaart

Snoepen mag maar niet te vaak

Hou het simpel

Bak weer pannenkoeken met stroop

Weet je nog van pimpampet

Draai je nog eens om in bed

En laat meer hangen dan je koopt

Hou het simpel

Tel echte vrienden op één hand

Lekker kamperen in eigen land

Aandacht voor een goed gesprek

Hoe ben je hier toch aanbeland

Hou het simpel

Er is ten slotte alleen vandaag

Gister was gisteren al vaag

En morgen is een grote vraag

Hoe hou ik het simpel..?

Misschien wil ik het te graag
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samen ontbijten

Beste allemaal,

In de zomerperiode juli/augustus zijn er twee data gepland

het gezamenlijk ontbijt:  

zaterdag 16 juli  2016 

en

zaterdag 20 augustus

om 10.00 uur bij het Ruitercafé Leurs.

Iedereen is welkom, echtparen of alleenstaanden, uiteraard ook mensen van

buiten de Jongerenkerk.

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

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

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

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

Ik zie jullie graag tegemoet! 

Hartelijke groet, Marjo Bongers

Van Laerstraat 27, Blerick   tel. 077 - 3821464
St. Annastraat 59, 5932 BV Tegelen tel. 077 - 3735699

Van Hoogstraten Fietsplus

Alles op het gebied van rijwielen
Gazelle, Batavus, Koga Miyata, Giant, Sparta
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puzzel puzzel puzzel

Ik heb 22 cryptische omschrijvingen bedacht die te maken hebben met de Jong-

erenkerk en de kerk in het algemeen.

De eerste letters van de gevonden woorden vormen van boven naar beneden een

spreekwoord.

Het cijfer tussen haakjes achter de omschrijvingen geeft het aantal letters aan van

het te vinden woord.

Veel plezier met het oplossen!

Nicole Scheepers.

 

1   Bovenste deel van een huis verwijderen. (8)

2   Het steekwapen van de Britse bij in Nederland. (5)

3   Het voorzetsel komt achter het bedehuis. (8)

4   P. geniet enorm van de lichtjes in deze stad. (9).

5   In galop een broodje eten aan de bar. (10)

6   Zij is een gelovige crimineel. (12)

7   Het rendier en de spin zijn anders vol bezieling. (11)

8   Genegenheid voor de buren. (13)

9   Woont deze man in Oeteldonk met carnaval? (3)

10 Engel i(s) Eva. (9)

11 Theo vertelde de waarheid niet. (8)

12 Er zijn meer zusters op die weg. Of vergis ik me? (20)

13 Moest deze zoon mosterd halen van zijn vader? (5)

14 De geestelijke bevindt zich in het aandenken. (5)

15 Hoofdkerk zonder hersens? (3)

16 100 jaar duurt eindeloos. (10)

17 Deze man werd dierenoppasser op het water! (5)

18 Bij die kerkviering uit Riegl werd ik door elkaar geschud! (8)

19 Deze dame eet haar peperkoek met een stokje! (9)

20 Vrouwelijke voorna(a)me afvallige. (5)

21 Paradijselijke geloften. (4)

22 Hij laat zijn naam zien in de onderhoudsman. (4)
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praktische informatie

Pastorale coördinatie

Hub van den Bosch

Begijnengang 17, 5911 JL Venlo

06-10729578

Hub van den Bosch is normaliter op

maandagmorgen en vrijdagmorgen van-

af 09.30 uur aanwezig op het

secretariaat van de Jongerenkerk.

Mocht u Hub daar niet kunnen bereiken

of voor dringende zaken op andere

dagen nodig hebben dan is hij

bereikbaar via telefoonnummer

06-10729578 

of per e-mail boschhgm@home.nl

Secretariaat Jongerenkerk

Begijnengang 17, 5911 JL Venlo

e-mail:

jongerenkerkvenlo@hetnet.nl

Diaconiefonds

Diaconiefonds Jongerenkerk Venlo

Info: Lilo Stark

voor projecten ver van huis en heel

dichtbij

NL46ASNB0871015617

o.v.v. renteloze lening of gift.

Stichting Jongerenkerk Venlo

NL12ABNA0414143299

JK website

web site JK: www.jkvenlo.nl

webmaster: Max Görtjes

Wel-en-Wee-Groep

Aandacht voor elkaar; voor de leuke

maar uitdrukkelijk ook de minder leuke

dingen van het leven...

informatie aan: 

Ton Jacobs tel. 077 - 3870794

of: Corry Flüggen, 077 - 3510752

JK - Jouw Kerk - inleveren kopij

De volgende JK-Jouw Kerk verschijnt op

28 augustus 2016.

Kopij voor dat nummer kan tot en met

19 augustus aangeleverd worden (via e-

mail of schriftelijk) op het Secretariaat

van de Jongerenkerk (zie hiernaast).

Is er iets dat u raakt of dat u onder de

aandacht wilt brengen? Dan nodigen wij

u van harte uit om gebruik te maken

van deze mogelijkheid. Ook reacties op

artikelen zijn welkom.

gebruik Jongerenkerk

Voor informatie en afspraken inzake het

gebruik van de Jongerenkerk belt u met:

Martin Huizinga; 077-3512165

e-mail: mgm.huizinga@telfort.nl 


