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JONGERENKERK VENLO
Het verhaal gaat verder ...
elke zondag 10 uur

agenda maart - april 2017
maart 2017
01 19.00 u.
05 10.00 u.
06 19.30 u.
10 19.30 u.
12 10.00 u.
13 16.30 u.
17 19.30 u.
18 13.00 u.
19 10.00 u.
19 10.30 u.
20 20.00 u.
24-26
26

Viering van Aswoensdag
JK-zondagviering - 1e zondag 40-dagentijd
Filmavond in ‘t Ven over bisschop Romero
Gezamenlijk overleg JK Bestuur en Pastoraal Team
JK-zondagviering - 2e zondag 40-dagentijd
Overleg Pastoraal Team
Overleg JK Bestuur
Heilige Huisjes-tocht - Vastenaktie 2017
JK-zondagviering - 3e zondag 40-dagentijd
San Salvador Ontmoeting - Martinuskerk Tegelen
Bijeenkomst ouders communicanten 2017
Venloop
GEEN VIERING vw. Venloop - 4e zondag 40-dagentijd

april 2017
02
05
05
07
09
09
10
12
13
13

10.00 u.
09.00 u.
13.00 u.
19.30 u.
10.00 u.
11.30 u.
16.30 u.
13.30 u.
17.00 u.
19.30 u.

14
15
16
17
23
24
30

20.00 u.
20.00 u.
10.00 u.
10.00 u.
10.00 u.
19.30 u.
10.00 u.

JK-zondagviering - 5e zondag 40-dagentijd
Communicanten bakken brood in De Locht
Palmhöltjes maken (tot 15.30 u.)
Gezamenlijke vergadering Bestuur en Pastoraal Team
JK-zondagviering - Palmzondag
Palmhöltjesoptocht
Overleg Pastoraal Team
Bijeenkomst communicanten 2017 (tot 15.30 u.)
Witte Donderdagmaaltijd communicanten, ouders en familie
Eenakter “Vlucht naar het Licht” met May Rooyakkers en José
Bartels
Goede Vrijdag - gebedsdienst
Paaswake - Paaszaterdag
JK-zondagviering - Hoogfeest van Pasen
Viering van 2e Paasdag
JK-zondagviering - spiritualiteitsviering
Slotlezing Vastenaktie 2017 - in Jongerenkerk
JK-zondagviering
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vieringen maart - april 2017
V. = voorganger; A. = assistent; L. = lector; M. = muziek/zang
Woensdag 1 maart 2017, 19.00 uur
Aswoendag
Gebedsdienst
V. Hub v.d. Bosch
A. Henneke Roox
M. Louise v.d. Brand en Jacqueline van
Elsbergen

A. Henneke Roox
L. Gonnie Geurts
M. Familie Bakokimi

Zondag 5 maart 2017, 10.00 uur
1e zondag 40-dagentijd
eucharistie
V. Deken Jos Spee
A. Dries Verhoeckx
L. Marjo Bongers
M. JK Koor

Zondag 2 april 2017, 10.00 uur
5e zondag 40-dagentijd
viering van breken en delen
V. Piet Linders
A. Hannie, Bert en Erna
M. JK Koor

Zondag 26 maart 2017
4e zondag 40-dagentijd
GEEN VIERING vw. Venloop

Zondag 8 april 2017, 10.00 uur
Palmzondag
viering van breken en delen
V. Hub v.d. Bosch en Truus v.d.
Heijden
A. Communicanten 2017
L. Gonnie Geurts en Henneke Roox
M. JK Koor

Woensdag 8 maart 2017, 19.15 u.
Taizégebed
V. Taizégroep JK Venlo
M. samenzang Taizéliederen
aansluitend koffie/thee
Zondag 12 maart 2017, 10.00 uur
2e zondag 40-dagentijd
viering van breken en delen
V. Hub van den Bosch
A. Peter Verhoeckx
L. Nicole Scheepers
M. JK Koor

Woensdag 12 april 2017, 19.15 u.
Taizégebed
V. Taizégroep JK Venlo
M. samenzang Taizéliederen
aansluitend koffie/thee

Zondag 19 maart 2017, 10.00 uur
3e zondag 40-dagentijd
breken en delen
V. Truus van der Heijden

Witte Donderdag 13 april, 19.30 uur
viering van eerste kerstdag
eenakter “Vlucht naar het Licht”
May Rooyakkers en José Bartels
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Goede Vrijdag 14 april, 20.00 uur
gebedsdienst
V. Hub van den Bosch
A. Leo Lambrechts
M. cd’s

Paasmaandag 17 april 2017, 10.00 uur
viering van breken en delen
V. Hub van den Bosch
A. Peter Verhoeckx
L. Leo Verbeek
M. Hans Cuppen en Loes

Paaszaterdag 15 april, 20.00 uur
Paaswake - eucharistie
V. Piet Giesen en Hub van den Bosch
A. Marjo Bongers
L. Marlein Vaessen
M. Ingrid Reinhoud

Zondag 23 april 2017, 10.00 uur
spiritualiteitsviering
V. leden van de de Spiritualiteitsgroep
M. nog niet bekend
Zondag 30 april 2017, 10.00 uur
viering van breken en delen
V. Truus van der Heijden
A. Gonnie Geurts
L. Henneke Roox
M. Nog niet bekend

Paaszondag 16 april 2017, 10.00 uur
Eucharistieviering
V. Piet Giesen, Piet Linders en Truus
van der Heijden
A. Dries Verhoeckx
L. Rob van den Broek
M. JK Koor

verjaardagen in maart
03 Marlein Vaessen
05 Peter van Dooren
09 Jan Schellekens
16 Lies Tummers
18 Marlie Hanraths
19 Lilo Stark
22 Marieke v.d. Grinten
26 Jos Peeters
27 Jens Timmermans
29 Piet Linssen
30 Heinz Dreuning
31 Juliane Schmitz

lid JK Koor
JK Big Band (drums)
penningmeester Vrienden van de JK
Triple Quartet
Collecte/communie
JK Big Band (trompet)
JK Big Band (trompet)
JK Big Band (trompet)
JK Big Band (trombone)
lid JK Koor

van harte proficiat !
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VASTENACTIE DEKENAAT VENLO 2017
EILANDEN VAN HOOP
IN SAN SALVADOR

In de Vastenactiecampagne van 2017 staan de wijken Apopa en Mejicanis in San
Salvador, de hoofdstad van El Salvador, centraal. De campagne richt zich speciaal
op jongeren omdat de wijken gebukt gaan onder extreem veel geweld door
criminele bendes, de ‘Mara’s’. De Mara’s hebben ieder een eigen territorium en
beheersen het leven in ‘hun’ wijken volledig. Mensen worden bedreigd, afgeperst
en beroofd. Wie praat met de politie, wordt ernstig verminkt of vermoord. Het
betekent ook dat mensen niet van de ene wijk naar de andere kunnen. Dan
worden ze beschouwd als indringers op vreemd terrein. De bendes werven actief
leden onder kinderen en jongeren. Lidmaatschap zorgt voor ‘respect’, voor geld,
mooie spullen en vrouwen. Het is moeilijk de verleiding te weerstaan als jonge
puber, zonder stabiele thuisbasis en zonder geld. Ons campagneproject wil helpen
voorkomen dat kinderen en jongeren lid worden van de bendes. De jeugdcentra
die we steunen, willen de kinderen een ander perspectief bieden en leren dat ze
buiten de bendestructuren een menswaardig bestaan kunnen opbouwen.

Steun de campagne in 2017
IBAN: NL21 INGB 000 300 0046
Missiesecretariaat Roermond
o.v.v. Project San Salvador Dekenaat Venlo
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PROGRAMMA 2017 DEKENAAT VENLO
MAANDAG 6 MAART 2017
Film ‘Oscar Romero’
Op maandag 6 maart beginnen we met de film over het leven van Bisschop Oscar
Romero. Hij was bisschop in San Salvador. Op 24 maart 1980 werd hij vermoord.
H. Michaëlkerk, Pastoor Kierkelsplein 18, 't Ven. Aanvang: 19.30 uur.
ZATERDAG 18 MAART 2017
Heilige Huisjes Tocht
Aanvang: 13.00 uur bij Centrum ’t Ven, Schoolweg 148, 5916 PL Venlo.
Aansluitend wandeling via het Zwarte Water naar het Mariakapelletje aan de
Weselseweg (naast het AZC). Vervolgens lopen we naar Theeschenkerij Nazareth
aan de Winkelveldstraat.
ZONDAG 19 MAART 2017
San Salvador Ontmoeting
Om 10.30 uur start in de parochiekerk van Tegelen met een viering. Aansluitend is
er in de kerk de San Salvador Ontmoeting waar van alles te zien en te beleven is
rondom het project van 2017.
Parochiekerk Martinus Tegelen aan de Grotestraat in Tegelen
Van 10.30 tot 13.00 uur.
MAANDAG 24 APRIL 2017
Lezing
Op maandag 24 april 2017 is er om 19.30 uur in de Jongerenkerk Venlo een lezing
over El Salvador. In de jaren ’80 van de vorige eeuw zijn twee mensen uit El
Salvador moeten vluchten en in Nederland terecht gekomen. Eén van hen zal
aanwezig zijn om zijn verhaal te vertellen.
Jongerenkerk Venlo, Minderbroedersstraat 1, Venlo. Aanvang: 19.30 uur
VOOR SCHOLEN
Informatie over dit project: www. Vastenactie.nl
en via:
www.jkvenlo.nl
www.dekenaatvenlo.nl
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zorgen om moeder aarde
UITNODIGING 22 EN 29 MAART 2017
Onderwerp: Zorgen om moeder Aarde; een universeel gegeven
Datum: maart 2017
Aan:

bestuur, bezoekers en medewerkers van Stichting Jongerenkerk Venlo

Geachte heer, mevrouw,
Het gaat ons allemaal aan en het is al vijf voor twaalf; onze zorgen om moeder
aarde; zij verkeert in kritieke toestand.
Hoe heeft het zover kunnen komen?
Maar vooral; wat kunnen wij doen om het tij te keren?
Mogen wij ervan uitgaan dat ook u zich zorgen maakt over de klimaatkentering die
aan de gang is? Heeft u zich deze vragen ook al vaker gesteld, en maakt u zich ook
zorgen, lees dan vooral verder.
Ook de gezamenlijke parochies van Venlo-Stad delen deze zorgen om de impact
die deze verandering heeft op mens en natuur.
Tot 1800, nog maar 200 jaar geleden, was de situatie zodanig dat de natuur de
culturele ontwikkeling van mensen belemmerde. Dat de mens zijn cultuur bevocht
op de natuur leidde uiteindelijk tot de industriële revolutie die moest leiden tot
een technisch-wetenschappelijk paradijs. De tol die wij voor dit paradijs betalen is
echter hoog; er voltrekt zich sindsdien een ecologische ramp. Zo maakbaar blijkt
onze planeet dus niet.
Inmiddels zijn we het er met zijn allen over eens dat het dreigende probleem moet
worden opgelost door te investeren in een duurzame, energiebesparende en circulaire economie. Maar daarmee alleen redden we het niet.
Het milieu is al ruim 40 jaar ook een zorgenkind van de kerk. Maar, de encycliek
Laudato Si' die afgelopen jaar verscheen is de eerste die deze zorgen centraal stelt.
In Laudato Si' gaat de paus in gesprek met de moderne technologie en de economie. Hierin onderscheidt hij twee lijnen.
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Ten eerste erkent de paus de positieve mogelijkheden die de verschillende wetenschappen in zich dragen. Hij veroordeelt echter dat de macht binnen die wetenschappen op verschillende manieren is misbruikt.
Dat brengt hem tot een tweede lijn, waarbij hij pleit voor verandering en ecologische bekering, geleid door geloof en spiritualiteit. Hierbij sluit hij aan bij de spiritualiteit van Franciscus van Assisi. In die zin moedigt de paus de dialoog aan tussen
godsdienst, spiritualiteit, politiek en wetenschap.
Het redden van de ons gegeven schepping is dus niet alleen een uitdaging voor de
wetenschap, het is ook een kwestie van bewustwording. In die zin is het wellicht
ook een spirituele crisis die gaat over de vraag wat ons eigen handelen voor gevolgen heeft op de ecologie. In hoeverre kan onze christelijke levensovertuiging ons
hierbij handvatten bieden?
Ook voor de politiek is een rol weggelegd; welke middelen kan zij bieden om de
bestaande ontwikkeling om te buigen voordat de wal het schip keert?
Het pastoraal team en het federatiebestuur van de parochies Venlo-Stad stellen in
deze veertigdagentijd de twee genoemde lijnen graag centraal. Zij hebben een
drietal sprekers, deskundig op het gebied van ecologie, politiek, economie en spiritualiteit bereid gevonden deze dialoog met ons aan te gaan in de veertigdagentijd.
Op 22 maart zal de heer Roy Vercoulen, directeur Circular IQ, ingaan op de economische aspecten van de dreigende klimaatcrisis: oorzaak en oplossingen.
Op 29 maart geven de heer Willem Marie Speelman en de heer Ger Koopmans
hun eigen visie op dit thema.
De heer Willem Marie Speelman, theoloog aan de Universiteit van Tilburg, zal
spreken over de rol van levensbeschouwelijke visie en spiritualiteit bij het vinden
van een oplossing.
De heer Ger Koopmans, gedeputeerde van de Provincie Limburg, belicht de rol die
de politiek kan spelen bij het zoeken naar oplossingen.
U bent dan ook uitgenodigd deze avonden mee te denken en van gedachten te
wisselen.
Het aantal mogelijk bezoekers is beperkt; wilt u deelnemen aan deze avond(en),
meldt u zich dan tijdig aan via www.rkvenlo.nl
of via parochiefederatievenlostad@ziggo.nl
-8-

Wilt u hierbij ook vermelden voor welke avond(en) u zich aanmeldt.
Kent u mensen van wie u weet dat zij in deze thematiek geïnteresseerd zijn? Wilt u
hen deze mail doorsturen?
Met vriendelijke groeten,
Pastoor-deken J. Spee,
voorzitter Federatiebestuur
Organisatorische informatie voor beide avonden:
aanvang:
19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
locatie:
H. Michaëlkerk / Bantuin (Pastoor Kierkelsplein 18; 5916 SW Venlo)
Contactgegevens Federatie Parochies Venlo-Stad
Grote Kerkstraat 28; 5911 CH Venlo
telefoon: 077-3512394
website: www.rkvenlo.nl e-mail: parochiefederatievenlostad@ziggo.nl

JIJ/IK
Wie ben jij?
Wie ben ik?
En wie ziet ons hier samen?

Kijk in mijn ogen,
geef mij je hand,
leg je hand op mijn schouder
net zo als ik zal doen …

Ik weet pas wie ik ben,
als iemand mij ziet,
mij aanraakt,
mij draagt …

Alleen dan komen we verder,
want we zien gezien …. ,
samen.
(Felicia Dekkers)

en jij?
Hoe is dat voor jou?
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vasten - gedachten
Wie altijd maar wacht…
Het kost niet zoveel
een hand uit te steken om een ander
een beetje behulpzaam te zijn.
Een dankbare blik is vaak de beloning
al was de moeite voor u slechts klein.

Wie altijd maar wacht
tot de anderen zover zijn
of tot de meerderheid eraan toe is,
komt nooit toe aan het verwerkelijken
van zijn plannen en dromen.
Wie altijd maar wacht
tot de stemming beter is
of de omstandigheden gunstiger,
kan wachten tot hij een ons weegt
en komt nooit verder.
Wie altijd maar wacht
tot hij alles doordacht heeft
en alles kan berekenen en overzien,
blijft zitten waar hij zit
en zal nooit in actie komen.
Begin maar gewoon,
op hoop van zegen.
Begin maar gewoon,
hier en nu.
Je kunt niet alles voorzien.
Begin er maar gewoon aan.

Het kost niet zoveel
om je hart wat te openen
voor de mens om je heen
in vreugde en verdriet.
Wees blij, dat je zo wat kan doen
voor die ander
of is die ander je medemens niet?
Het kost maar weinig,
je arm om een schouder
of alleen maar even
een zachte druk van een hand.
't Is vaak voor de ander of hij heel even
in een klein paradijs belandt.
Het kost zo weinig
om een ander te geven,
iets wat je zelf
ook zo heel graag ontvangt.
Vriendschap,
alleen door dat weg te schenken,
geef je iets
waar ieder mens naar verlangt!

‘Het kost niet zoveel'
Het kost niet zoveel
iemand een glimlach te schenken
of je hand op te steken
voor een vriendelijke groet.
Zoiets kan opeens
de zon laten schijnen
in het hart van de mens
die je zomaar ontmoet.
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vlucht naar het licht
WITTE DONDERDAG 13 APRIL 2017
in de Jongerenkerk Venlo

vlucht
naar het licht
Hoe een Afghaanse jongen
in Italië thuiskomt
Een moeder brengt haar zoon Enayat naar Pakistan en keert terug naar huis zonder hem. Een daad uit liefde, want Afghanistan is
voor haar tienjarig kind niet langer veilig. Enayat vlucht alleen verder. Het wordt
een gevaarlijke tocht van bijna vijf bange jaren. Onderweg lukt het hem vrienden
te maken, want als je geen familie hebt betekenen vrienden alles.
Vlucht naar het licht is een verhaal over moed, vertrouwen en geduld. ‘Enayat, je
moet altijd een wens voor ogen hebben en je moet proberen die wens te vervullen. Dan is het altijd de moeite waard om te leven.' Aan deze woorden van zijn
moeder klampt hij zich vast.
Als basis voor de voorstelling diende het boek ‘In de zee zijn krokodillen' van de
Italiaanse schrijver Fabio Geda. May Rooijakkers voert de monoloog uit in kleine
theaters, in huiskamers, kerken en leslokalen. Steeds zonder winstoogmerk. De
verdiensten gaan naar Vluchtelingenwerk Nederland. José Bartels-Boom neemt op
klarinet de muzikale stukken voor haar rekening. De regie is in handen van José
Cruijsberg.
Donderdag 13 april 2017
Jongerenkerk Venlo (Minderbroederstraat 1 Venlo)
Aanvang: 19.30 uur
Na afloop: koffie en thee
Entree: vrije gift na afloop
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hongerdoek 2017

“Ik ben omdat wij zijn”
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verslag Breed Overleg
Op zondag 12 februari was aansluitend aan de dienst in het Voorportaal in de
Jongerenkerk een BREED OVERLEG. We begonnen om 11.10 uur.
Aanwezig: 35 personen
Verslag:

1: opening door de voorzitter
Om 11.10 uur opent de voorzitter Gerrie Gijsen het Breed Overleg.
Fijn dat iedereen er is en met zovelen. Het is een vervolg op het Breed Overleg van
9 oktober 2016.
In dat breed Overleg hebben we gekeken naar de toekomst van de Jongerenkerk.
Gerrie geeft vervolgens het woord aan Jan Lammerse, penningmeester van de
Jongerenkerk Venlo.

2: mededelingen vanuit het bestuur m.b.t. financiële zaken
Jan Lammerse geeft aan dat de cijfers over 2016 hetzelfde beeld geven als over
2015.
Er is een tekort van 24.000,00 euro. Dit bedrag is aangevuld vanuit de Stichting
Vrienden ondanks dat de Stichting vrienden geconfronteerd wordt met een teruglopend aantal donaties.
Jan heeft ook goed nieuws te melden. De subsidiëring van de gemeente Venlo is
met ingang van 2017 veranderd. De gemeente geeft nu subsidie op basis van
MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE.
In de subsidieaanvraag hebben we aangegeven op welke terreinen de Jongerenkerk op het gebied van maatschappelijke participatie actief is. Je kunt dan denken
aan: de solidariteitsmaaltijd, koffie schenken op het AZC, de koffieochtenden eens
per maand bij Ruitercafé Leurs, de Wel en Weegroep, betrokkenheid in de keten
van dak- en thuislozen, betrokkenheid bij Schuldhulpmaatje, activiteiten met de
kinderen (rond 1e communie, Palmhöltjesoptocht e.d. bijvoorbeeld).
De gemeente heeft deze inzet gewaardeerd met een subsidie van 7.000 euro in
2017.

3: financiële zaken Zie boven!
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4: toekomst Jongerenkerk Venlo n.a.v. Breed Overleg 9 oktober
2016 en hoe verder?
Jan geeft de microfoon aan Hub. Hij memoreert dat in het vorige overleg een
aantal punten door de aanwezigen naar voren zijn gebracht:
• in publiciteit treden – dat kon wellicht in 2017 volgens de benaderde journalist. Max zal daar in april/mei wederom overleg over hebben. Kijken wat dan
de ruimte is. Gaat dat lukken dan zijn we er nog niet. Dan moeten we afspreken wat we willen communiceren over en vanuit de Jongerenkerk. Mocht de
mogelijkheid er komen dan zal er een redactiegroepje gevormd moeten worden om te kijken wat we communiceren en die redactie houdt op hetgeen
gecommuniceerd gaat worden. Dit loopt.
• meer maatschappelijke betrokkenheid. Jan heeft in zijn financieel overzicht al
genoemd bij welke van dergelijke activiteiten we al betrokken zijn, dus dat
loopt ook.
• Ons bezig houden met verwarde mensen is genoemd: daarvoor is veel kennis
/ know-how nodig, die wij niet bezitten. Je zou dan extra mankracht moeten
aantrekken. Dat gaat niet. Wat we wel kunnen doen is ons aansluiten bij bestaande initiatieven.
• uitvaarten: we staan op de lijst van kerkelijke en niet-kerkelijke vieringen bij
begrafenisondernemingen.
Intussen heeft het Pastoraal Team niet stilgezeten: In de JK Jouw Kerk is een artikel
geplaatst over doen wat je zegt. Dit is een artikel dat geschreven is door Leo Verbeek. Verder geeft Hub aan dat we in onze vieringen steeds aandacht hebben voor
solidariteit, rechtvaardigheid, aandacht voor milieu en onze aarde, eerlijk delen
e.d. We hebben eind 2016, zoals elk jaar, de Adventsactie gehouden, actie over de
rietsuikerkappers. Over twee weken begint de Vastenactie.
We willen niet alleen roepen, maar ook daadwerkelijk iets doen als gemeenschap.
Wellicht kunnen we zelf de suiker inkopen die de kappers een eerlijk inkomen
garandeert, de koffie idem, en zelf eerlijke gebruikers worden. Zo zouden we misschien de eerste Fair-Trade kerk in Venlo kunnen worden? Maar dat heeft consequenties. Maar daarover willen we wel met jullie praten. Daarom geef ik nu de
microfoon aan Aggie om daarover met ons in gesprek te gaan.

5: in gesprek met de gemeenschap
Aggie: begint met aan te geven dat we niet met iets heel groots moeten beginnen maar met iets dat we aan kunnen.
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Maar als eerste geeft Aggie het woord aan Leo Verbeek die het artikel in
de Jk Jouw kerk heeft geschreven ‘Practice what you preach' of in gewoon
Nederlands ‘Doe wat je zegt'.
Leo:

Leo geeft aan dat Fairtrade kerk een manier is om naar buiten te treden,
om je te profileren, op een andere manier. Het is op dit moment een
thema: maatschappelijk verantwoord ondernemen, zorgvuldig omgaan
met milieu, waar steeds meer mensen mee bezig zijn. Zaterdag(Limburgs
dagblad zaterdag 11 februari) stond bijvoorbeeld een artikel van de directrice van Toverland. Mensen zoeken steeds meer verbinding van hart en
hoofd.
Op weg gaan naar een Fairtrade Kerk is ook verbinding zoeken met ondernemers en mensen die daar mee bezig zijn.
Verder geeft Leo aan dat je dit stapje voor stapje doet alvorens je naar
buiten treedt.
Het thema van eerlijke handel, goed omgaan met de aarde, solidariteit
zijn thema waar steeds meer mensen mee bezig zijn.

Martien Huizinga:
Martien geeft aan dat Fairtrade niet het enig zaligmakende is. Jer hoort
daar verschillende verhalen over en er zijn meer certificeringen.
Momenteel gebruiken we koffie die UTZ gecertificeerd is. Ook deze certificering heeft aandacht voor een goede prijs voor de koffieboeren, voor
de arbeidsomstandigheden en eerlijke handel.
Deze UTZ gecertificeerde koffie is ook betaalbaar. Want dat moet het ook
zijn. De kosten van Fairtrade koffie liggen hoger.
Aggie: zoals in het begin gezegd: verandering begint bij je zelf. Zij haalt naar
aanleiding van de woorden van Martien een stukje aan uit de Jk Jouw
kerk, uit het stukje van Leo Verbeek:
Verandering begint bij jezelf, bij onszelf
Willen we de wereld veranderen, begin dan bij jezelf en je gemeenschap. Wat kan
dat voor ons als Jongerenkerk betekenen? Wat willen wij dat dat gaat betekenen?
We kunnen daarbij bijvoorbeeld denken aan het gebruik van eerlijk geproduceerde
koffie en thee. De producenten krijgen een eerlijke prijs voor hun product en we
waarderen de boer voor wat hij doet.
Willen wij een eerlijke prijs betalen voor de producten die wij dagelijks gebruiken
om daarmee ook de producenten te waarderen voor hun arbeid en talent?
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We kunnen ook zeggen dat wij als individu maar ook als gemeenschap op dit gebied een voorbeeldfunctie en een verantwoordelijkheid hebben. Als consumenten
hebben wij ook geprofiteerd van en hebben wij belang bij lage prijzen en onze
welvaart is er belangrijk door toegenomen. Via fair trade kunnen we hier wat voor
terug betalen.
Dat is eigenlijk de eerste stap: ben je bereid te veranderen en verantwoordelijkheid te nemen en zijn wij dat als gemeenschap bereid te doen?
Hans Spee:
Hans, als coördinator van de Solidariteitsmaaltijd geeft aan vanuit de
Solidariteitsmaaltijd ook daarmee bezig te zijn. Laatste week was voor het
eerst de koffie op. Normaal stond er altijd koffie die geschonken werd nu
was deze op. Hij heeft toen bij de LIDL Fairtrade koffie gekocht . Deze
kostte 3,95 euro voor 500 gram. De koffie is 10% duurder dan de gangbare koffie. Het maakt dus wel verschil uit of je hem bijvoorbeeld bij de LIDL
haalt of in de Wereldwinkel omdat die natuurlijk ook nog hun eigen organisatie moeten draaiende houden.
Hij is het met Martien eens dat het wel betaalbaar moet zijn.
Verder geeft Hans aan dat bij de maaltijd veel aan plastic omgaat: borden,
bestek, bekertjes e.d.
Je zou in plaats daarvan ook met de porseleinen kopjes van de Jongeren-kerk kunnen gaan werken, porseleinen borden aanschaffen, bestek aanschaffen e.d.
De kosten aan plastic materialen beslaan 600 euro per jaar.
Zou je overstappen op porselein en bestek dan zou voor die 600 euro een
afwasmachine aangeschaft kunnen worden om de afwas te doen. Dan zou
de keuken aangepast dienen te worden. Je kunt van de vrijwilligers niet
verwachten alles met de hand af te wassen, zo betoogt Hans.
Een afwasmachine is ook milieuvriendelijk.
Natuurlijk zal dat wat voeten in de aarde hebben: een vaatwasser inbouwen e.d. maar misschien ook die mogelijkheid eens bekijken.
Nelly Schreurs:
Nelly merkt op om eens te inventariseren wat we allemaal al doen zodat
we een beeld daarvan krijgen.
Wat doen we al? Wat willen we gaan doen? Wat is haalbaar?
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Truus:

Truus merkt op dat we meteen beginnen over de kosten. Begrijpelijk maar
we zijn en hebben ook onze verantwoordelijkheid te nemen voor onze
aarde.
Zo dragen we ook samen de verantwoordelijkheid voor de kosten die
daarmee verbonden zijn. Truus verwijst ook naar de verantwoordelijkheid
die we hebben als christenen en in die zin verwijst zij naar de encycliek
van Paus Franciscus ‘Laudato Si' waarin de Paus nadrukkelijk aangeeft dat
de verantwoordelijkheid voor de aarde een verantwoordelijkheid is van
ons allen.

Hermann Flüggen:
Hermann geeft aan de discussie over deze zaak al jaren te kennen.
Hij geeft aan dat de zorgen van Martien over betaalbaarheid een reële is.
Martien moet er toch maar steeds voor zorgen dat we elke zondag koffie
kunnen drinken. Hermann geeft aan dat hij ervan uit gaat dat iedereen
die koffie drinkt er ook voor betaalt.
Daarvoor staan de blikjes op tafel. Daar staat op vrijwillige bijdrage en op
andere nog 50 cent.
Hermann benadrukt dat ieder verantwoordelijkheid is om zelf zijn bijdrage er aan te leveren dat er ook de volgende week weer koffie op tafel kan
komen na de viering.
Nicole Scheepers:
Nicole geeft aan klein te beginnen. Met betrekking tot de Solidariteitsmaaltijd geeft zij aan dat we niet direct hoeven te beginnen aan een afwasmachine maar dat we in plaats van plastic borden ook papieren borden zouden kunnen gebruiken om mee te beginnen. Dan kijken hoe dat
gaat en dan de volgende stap.
Marianneke Beurskens:
m.b.t. de Solidariteitsmaaltijd geeft zij aan dat een afwasmachine ook
energie kost. Zij vraagt zich af of de deelnemers niet mee kunnen helpen
met de afwas.
Verder geeft Marianneke aan als het om borden en andere zaken gaat we
misschien eens moeten kijken wie thuis in de kasten niet veel te veel
heeft staan en die wellicht wel ter beschikking wil stellen. Zij zelf geeft
aan dat zij thuis, zeker als Freddy straks ook nog eens uit huis is, veel te
veel heeft en misschien geldt dat wel voor meer mensen.
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Jan Lammerse:
Jan geeft nogmaals aan dat qua extra kosten voor Fairtrade producten de
kosten niet direct het probleem hoeft te zijn. Enerzijds hecht de gemeente Venlo die zelf allemaal m.b.t. koffie, bekertjes e.d. Fairtrade inkoopt
groot belang hieraan.
Daarnaast kun je ook andere fondsen en bronnen aanboren om de extra
kosten gedekt te krijgen.
Aggie: Aggie stelt de vraag inzake verschil tussen UTZ-Kapeh en Fairtrade.
Hub licht dit kort toe:
De oorsprong van Fairtrade ligt bij ontwikkelingssamenwerking organisatie Solidaridad .
Zij hebben het Max Havelaar keurmerk ontwikkeld. Een keurmerk dat
kleine koffieboeren een eerlijke prijs garandeert voor de koffie die ze
onder strenge voorwaarden en regels moeten produceren. Het is de
hoogste standaard.
Het aandeel Max Havelaar koffie blijft echter steken op 3-4% omdat de
kosten van deze koffie met dit keurmerk hoog zijn. Daarom heeft men het
UTZ keurmerk ingevoerd dat andere accenten legt en meer laagdrempeliger is en in kosten onder het niveau van Max Havelaar ligt. In veel winkels
liggen veel producten die UTZ gecertificeerd zijn. Kiezen voor Fairtrade is
kiezen voor Max Havelaar.
Met betrekking tot Fairtrade meldt Hub ook nog:
Bij Fontys wordt ook les gegeven over eerlijke handel, maatschappelijk verantwoord ondernemen. Joop Karremans van de Wereldwinkel geeft daar colleges in.
Wellicht is dat een manier om jonge mensen bij de JK te betrekken, door hen eens
in een viering iets te laten vertellen in plaats van een preek.
Henk Linders:
Henk vraagt aandacht om niet alleen naar Fairtrade te kijken maar ook
naar de lokale ondernemers onder de aandacht te houden. De afgelopen
jaren zijn 100.000 boeren moeten stoppen in onze contreien. Steeds meer
boeren in onze omgeving gaan biologisch.
Laten we ook kijken naar onze eigen streekproducten en daar aandacht
voor hebben is zijn pleidooi omdat onze eigen boeren het ook moeilijk
hebben.
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Aggie: neemt het woord en vraagt hoe de gemeenschap er tegen aan kijkt?
Willen we verantwoordelijkheid nemen?
Uit de korte peiling steken 26 mensen van de aanwezigen de hand op!
Dat is ¾ van de aanwezigen!
Vervolgvraag is dan:
Het is niet iets van het bestuur, niet van het Pastoraal Team maar van de gemeenschap.
Daarom de vraag; wie wil mee denken en mee werken, in eerste instantie aan een
evaluatie van wat dit allemaal zou gaan betekenen.
Er geven zich een aantal mensen op:
Gerard Linssen, Max Görtjes, Nicole Scheepers, Hermann Flüggen (met de opmerking voor zover zijn gezondheid het toelaat), Leo Verbeek en Hub van den Bosch.
Aggie: er gaat nog altijd aan alles een stap vooraf: de vraag: wat is onze eigen
verantwoordelijkheid en wat is de verandering ons waard?
Hiermee sluiten we het gesprek af en gaat Gerrie over naar de RONDVRAAG

6: Rondvraag
Paul Tummers:
Truus vraagt: wat mag het kosten? Velen van ons geven een bedrag per
maand of per jaar. Maak een contract van 5 jaar dan betaalt de belasting
een deel mee. Dat wat de belasting dan teruggeeft zou je ook kunnen
geven aan de Jongerenkerk. Zo verhogen we de inkomsten voor de Jongerenkerk.
Marianneke:
Marianneke geeft aan dat een manier om te kerk groter te maken als je
bijvoorbeeld mensen ook thuis op de koffie uitnodigt. Zij doet dat vaker
mensen uit de kerk uitnodigen op de koffie thuis. Dan breng je de kerk
verder.
Freddy Lambrechts:
Freddy geeft aan zich hier thuis te voelen zal straks ook als hij op zichzelf
woont bij Dichterbij naar de Jongerenkerk blijft komen. Hij vindt het gezellig en fijn hier en voelt zich hier thuis.
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Gaugi Maes:
Gaugi geeft aan iets heel anders te hebben. Zij vraagt of er mensen/ vrijwilligers zijn die willen helpen op de zaterdagavond van 18.00 -20.30 uur
in de Meeuwbeemd bij het neerzetten van alles voor de vieringen, eventueel willen lezen, en na de viering helpen met de koffie.
Dat zou dan voor 1 of 2 keer per maand kunnen zijn.
Zij kunnen zich bij Gaugi opgeven.
Nelly Schreurs:
Nelly geeft aan ook iets heel anders te hebben. Zij vraagt om in de teksten
moeilijke woorden te vermijden of om te zetten in makkelijke woorden.
Opmerking: Fairtrade is niet het doel maar een middel. Het helpt ons om de Jongerenkerk op een nieuwe manier onder de aandacht te krijgen We zullen moeten
in de gaten houden dat straks niet alle aandacht op Fairtrade wordt gericht. Alle
andere belangrijke zaken die de Jongerenkerk tot Jongerenkerk maken mogen niet
onderbelicht raken want juist vanuit die gedachte willen we middels Fairtrade
laten zien dat we ‘doen wat we zeggen'.

7: 12.00 uur: afsluiting door de voorzitter
Gerrie sluit net rond 12.00 uur het breed Overleg af. Ze dankt Jan, Aggie en Hub
voor de inbreng en dankt ieder voor de inbreng en sluit af met de woorden dat het
een goede bijeenkomst was en dat het perspectief biedt voor de toekomst van de
Jongerenkerk.
Verslag:
Hub
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zondag 29 januari 2017
voorstellingsviering communicanten 2017

Op zondag 29 januari stelden Jill, Carina en Fabio zich in een sfeervolle viering voor
aan de gemeenschap van de Jongerenkerk Venlo.
De muziek werd verzorgd door het Gospelkoor "Spirit of Love". Zij zullen ook op 25
juni, de dag dat Jill, Carina en Fabio de 1e communie doen, aanwezig zijn.

UITVAARTCENTRUM
VENLO - BLERICK

Een stijlvolle en zorgvuldige begeleiding.
Stemmige opbaar- en ontvangstruimten.
Werkzaam voor alle verzekeringen.

zekerheid voor een waardig afscheid

Ubroekweg 15 Blerick
tel. 077 - 3874141
(dag en nacht)
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De Mannen komen naar Venlo
Lieve Allemaal,
Het is bijna zover! De Mannen komen naar Venlo
met hun theatervoorstelling ‘Revue Unplugged’!
De Mannen brengen u revue, maar dan nèt even
anders.
Dit verrassende, eigentijdse duo - Tessa Jimmink
en Kris Kauffmann - brengen Nederlands mooiste
liedjes van vroeger en nu in een nieuwe jas.
Bekende nummers van o.a. Toon Hermans,
Ramses Shaffy en Willeke Alberti worden
gezongen op een manier zoals u ze nog nooit
gehoord heeft.
Maar ook onbekende pareltjes komen voorbij.
In ‘Revue Unplugged’ worden de veren
achterwege gelaten, maar blijven korte sketches,
dansjes en práchtige liedjes over.
Het wordt een intieme theatervoorstelling waarin De Mannen u een heerlijk,
ouderwets avondje theater bezorgen. Want vroeger was immers alles beter.
Of…toch niet?
Waar?: Theater de Garage in Venlo (Saxenkampstraat 2)
Wanneer?: 25 maart 2017
Aanvang?: 19.30 uur
Normaal gesproken kosten de kaarten €15,- per stuk, maar bij vermelding van de
kortingscode “Cura Nova” krijgt u korting en kosten ze nog maar €12.50,- per stuk.
Kaarten kunt u telefonisch reserveren (077-3514252) of via de website:
www.theaterdegarage.nl.
Voor meer informatie over ons kunt u terecht op: www.demannenzingen.nl
Wij zouden het fantastisch vinden om u in het theater te mogen verwelkomen!
Alvast heel erg bedankt en hopelijk tot snel!
Hartelijke groet,
De Mannen,
Tessa Jimmink & Kris Kauffmann
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Aanrijdingen !
De lezers zullen zich afvragen of de titel in ons kerkblaadje moet verschijnen. Ik
dacht van wel!
Wij reizen de laatste tijd vaker met de trein. En dat is soms na afloop meer
traumatisch dan plezierig.
Zoals afgelopen zondag de terugreis van Amsterdam naar Venlo in Utrecht tot een
onverwacht einde kwam, want buiten Utrecht had weer iemand zijn leven op de
rails beëindigd.
Terwijl we met honderden anderen op het vervolg van onze reis moesten wachten
dacht ik aan de - misschien- getraumatiseerde machinist, conducteur en andere
hulpverleners.
Maar ik moest vooral denken aan de verminkte dode man of vrouw tussen de rails.
Waarom heeft hij of zij dit gedaan?
We weten al lang dat niet alleen manisch depressieve mensen op deze manier hun
leven beëindigen: waar blijven mensen, die zich verlaten voelen, die de huur niet
meer kunnen betalen of ongeneeslijk ziek zijn?
Wat gebeurt met vluchtelingen die alles moesten verlaten en hier in dit nogal rijke
Nederland niet welkom zijn?
Ik denk dat wij sociaal bevlogen Jongerenkerkbezoekers moeten bidden voor alle
mensen die graag willen helpen, maar dit niet aankunnen.
Maar wij moeten ook bidden voor die burgers in deze stad en -vooral- in den Haag
die wel kunnen helpen maar niet willen helpen, zoals het van een cultuurvolk in
Europa verwacht wordt.
Hermann Flüggen
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nu Trump zo in het nieuws staat
herkennen, is leren luisteren en horen,
contemplatie en reflectie en meditatie.
Deze drie principes op een dagelijks
niveau bewust de aandacht, tijd en
energie te schenken zal de Waarheid
vanzelf ontsluieren.

Nu dat Trump zo centraal staat in het
nieuws, is het goed om eens jouw
eigen ego en leegte te overwegen.

Het ego en de leegte
Het ego en de leegte
Het licht en de donkerheid
Het veranderlijke en het
onveranderlijke
De leugen en de waarheid
Het dualisme en het non-dualisme
Het ‘ik ben' en het ‘niets'
Het wie en het wat van ons bestaan

Mijn meditatie is vanuit mijn hoofd in
het hart te laten afdalen en zodoende
onderscheidingsvermogen te bevorderen tussen jouw persoonlijke realiteit
en de werkelijkheid van het bestaan.
Jij bent de Waarheid die zichzelf vanuit
een menselijke perceptie ervaart.
Tijd om wakker te worden om zodoende de ketenen van het ego te overmeesteren en de Meester in jezelf tot
expressie te laten brengen.
Geluk en lijden zijn slechts een ervaring in bewustzijn, maar is het bewustzijn zelf niet.

‘Leegte' is in en om alles aanwezig.
Alleen de leegte kan alles omvatten.
God is niet het licht of de donkerheid,
God kent geen religie of filosofie,
God IS.
God is datgene in de schepping van
waaruit alles tot een expressie komt
wat waargenomen kan worden.
Het is God die zijn eigen creaties
waarneemt, die Waarnemer is in jou!
Datgene waar velen naar zoeken, is de
plek van waaruit gezocht wordt.

Mijn zoektocht naar de volheid van het
leven bracht mij uiteindelijk bij de
Leegte.
Een kracht die niet allesomvattend en
in alles aanwezig is.
Een angstwekkende Leegte die ik heb
leren koesteren als mijn grootste
liefde.
Mijn eeuwige gezel, onveranderlijk
betrouwbaar en oneindig loyaal.
De Leegte die alles waarneemt en ziet
hoe alles door tijd opgegeten wordt.

Dus waar is datgene wat mensen God
noemen als het alomtegenwoordig is?
Vergeet nooit dat de Waarnemer in
essentie nooit het waargenomene kan
zijn.
De enige manier om de Waarheid van
het bestaan te ontdekken en te leren
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Het is de Leegte waaruit alles voortkomt, het is de Leegte waar wij naar
terugkeren op het einde van ons huidige levenspad dat ervaren wordt.
Het is de Leegte die geen lijden kent,
een Dat wat niet onder woorden gebracht kan worden.
Een Dat waaruit bewustzijn voortkomt
en de Waarnemer van alle acties en
reactie is.
Het Dat wat in alles aanwezig is, dus
waar zoek je naar de Waarheid van het
bestaan?

Een geconditioneerd blind vertrouwen
hebben in ons intellect, terwijl de
Waarheid niet door middel van het
intellect een ervaring kan worden.
Een onophoudelijk Nu waar verleden
en toekomst niet voor bestaat.
Wees het Nu dat leeg is.
Het ware Zelf is de Leegte.
Al een beetje verward?
Goed zo!
Dat is nodig om onderscheidingsvermogen te kweken door te stimuleren
tot nadenken.

Een wereld vol met afleidingen en conditioneringen die de perceptie van de
Waarheid vertroebelen.

Marianneke Beurskens
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samen ontbijten
Beste allemaal,
Er is weer een nieuwe datum gepland voor
het gezamenlijk ontbijt:
zaterdag 18 maart 2017
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 vruchtenyoghurt en onbeperkt koffie en thee. De totale kosten bedragen € 4,95
Ik zie jullie graag tegemoet!
Hartelijke groet, Marjo Bongers

Van Laerstraat 27, Blerick
St. Annastraat 59, 5932 BV Tegelen

tel. 077 - 3821464
tel. 077 - 3735699

Van Hoogstraten Fietsplus
Alles op het gebied van rijwielen
Gazelle, Batavus, Koga Miyata, Giant, Sparta
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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 vanaf 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.

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
26 maart 2017.
Kopij voor dat nummer kan tot en met
17 maart aangeleverd worden (via email 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

Stichting Jongerenkerk Venlo
NL12ABNA0414143299
JK website
web site JK: www.jkvenlo.nl
webmaster: Max Görtjes
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