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

agenda nov. - dec. 2017
november
02 18.00 u.
05 10.00 u.
08 19.15 u.
10 19.30 u.
12 10.00 u.
13 16.30 u.
19 10.00 u.
26 10.00 u.

2017
Nacht der Zielen
JK-zondagviering - Allerheiligen/Allerzielen
Taizégebed
vergadering JK-bestuur
JK-zondagviering
Overleg Pastoraal Team (tot 18.00 u.)
JK-zondagviering
JK-zondagviering - Christus Koning

december 2017
03 10.00 u.
JK-zondagviering met Sinterklaas / 1e adventszondag
10 10.00 u.
JK-zondagviering / 2e adventszondag
13 19.15 u.
Taizégebed
17 10.00 u.
JK-zondagviering / 3e adventszondag
17 19.00 u.
vertrek bij de JK van de adventswandeling naar Albertushof,
alwaar om 20.00 u. een korte dienst in de kapel
18 16.30 u.
Overleg Pastoraal Team (tot 18.00 u.)
20 16.00 u.
of 16.30 u. kerstviering dak- en thuislozen
24
‘s morgens geen viering
18.00 u.
kerst-familieviering
21.30 u.
kerstconcert JK Koor en JK Big Band
22.00 u.
kerstnachtviering
25 10.00 u.
viering van 1e kerstdag
26 10.00 u.
viering van 2e kerstdag
31 10.00 u.
JK-zondagviering / Oudjaarsdag
De viering op Nieuwjaarsdag, 1 januari 2018, is zoals gebruikelijk om 11.00 u.
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vieringen nov. -dec. 2017
V. = voorganger; A. = assistent; L. = lector; M. = muziek/zang
Zondag 5 november 2017, 10.00 uur
Allerzielen-Allerheiligen
Viering van Breken en Delen
V. Hub van den Bosch
A. Peter Verhoeckx
L. Henneke Roox
M. Koninklijke Muziekvereniging
Fanfare Venlo

Zondag 3 december 2017, 10.00 uur
1e zondag van de advent
viering met Sinterklaas
V. Hub van den Bosch
A. Zwarte Pieten
M. JK-koor
Zondag 10 december 2017, 10.00 uur
2e zondag van de advent
viering in Taizéstijl
V. Taizégroep en Hub
M. Taizéliederen samenzang

Woensdag 8 november 2017, 19.15 uur
Taizégebed
V. Taizégroep
M. Taizéliederen (samenzang)
aansluitend koffie/thee

Woensdag 13 dec. 2017, 19.15 uur
Taizégebed
V. Taizégroep
M. Taizéliederen (samenzang)
aansluitend koffie/thee

Zondag 12 november 2017, 10.00 uur
Viering van Breken en Delen
V. Piet Linders
A. Hannie, Erna en Bert
M. JK Koor

Zondag 17 december 2017, 10.00 uur
3e zondag van de advent
Spiritualiteitsviering
V. Spiritualiteitsgroep
M. Jens en Vica (gitaar en zang)

Zondag 19 november 2017, 10.00 uur
Eucharistieviering
V. Piet Giesen
A. Dries Verhoeckx
L. Henneke Roox
M. Marianneke Beurskens (piano)

Woensdag 20 december 2017,
16.00 of 16.30 uur
kerstviering dak- en thuislozen
V. Hub van den Bosch
A. Mieke Verkoeijen
M. Piet Hegger

Zondag 26 november 2017, 10.00 uur
Christus Koning
Viering van breken en delen
V. Truus van der Heijden
A. Henneke Roox
M. Ingrid Reinhoud (harp)

Zondag 24 december 2017
'S MORGENS GEEN VIERING
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Zondag 24 december 2017, 18.00 uur
FAMILIE-KERSTVIERING
Viering van breken en delen
V. Truus v.d. Heijden/Piet Linders
A. Henneke Roox en kinderen
M. nog niet bekend

Dinsdag 26 december 2017, 10.00 uur
Tweede kerstdag
Viering van breken en delen
V. Hub van den Bosch
A. Henneke Roox
M. JK-koor

Zondag 24 december 2017, 21.30 uur
Kerstconcert JK Big Band en JK-koor

Zondag 31 december 2017, 10.00 uur
Oudjaarsdag
Viering van breken en delen
V. Truus v.d. Heijden
A. Henneke Roox
M. nog niet bekend

Zondag 24 december 2017, 22.00 uur
KERSTNACHT - eucharistieviering
V. Piet Giesen en Hub van den Bosch
A. Nicole Scheepers
L. Max Görtjes
M. JK-koor en JK Big Band
Maandag 25 december 2017, 10.00 uur
Eerste kerstdag - Eucharistieviering
V. Piet Giesen, Piet Linders, Truus v.d.
Heijden
A. Leo Lambrechts
L. Marlein Vaessen
M. Triple Quartet

UITVAARTCENTRUM
VENLO - BLERICK

Maandag 1 januari 2018, 11.00 uur
Nieuwjaarsdag
Viering van breken en delen
V. Hub van den Bosch
A. Peter Verhoeckx
L. Margriet Meerts- Kwarten
M. JK-koor

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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verjaardagen in november
10
10
13
13
14
24
27

nov.
nov.
nov.
nov.
nov.
nov.
nov.

Bert Kort
Jill Roulaux
Dorothé Ezendam
Simon Lague
Marina Nelissen
Ans van Zuylen
Marjo Bongers

liturgie-overleg / liturgiewerkgroep
communicant 2017
lid JK-Koor
JK Big Band (basgitaar)
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Donderdag 2 november
Op 2 november a.s. vindt de 14e editie van de Nacht der Zielen plaats
rondom het thema: ‘Als bladeren aan een boom’.
De Nacht der Zielen is bedoeld om op een eigentijdse wijze stil te staan bij
hen die ons ontvallen zijn. We doen dat aan de hand van gesproken woord,
muziek, verhalen en rituelen. Zo probeert de stichting Prisma religie, cultuur
en kunst met elkaar te verbinden. Met medewerking van lokale artiesten en
vrijwilligers willen we op een laagdrempelige wijze mensen bijeen te brengen
om stil te staan en onze dierbare overledenen te herdenken.
Dit jaar werken we samen met omwonenden van het Rosarium maar ook de
Martinusschool in Venlo. De kinderen zijn nauw betrokken bij het programma door o.a. het maken van blaadjes voor de lichten en voordracht van
gedichten/verhalen. Er is gelegenheid een gedachtenislichtje te ontsteken
en op het water van de vijver te plaatsen.
Mensen kunnen verder in het Rosarium een open programma bezoeken waar
op vier podia korte activiteiten zullen plaatsvinden zoals verhalen vertellen,
muziek, gedichten voordragen, dans en zang.
Aan het programma wordt medegewerkt door Huub Geurts, duo Jalouse,
Herman Verwey, Piet Linders en Sacred Dance o.l.v. Clara Geurts. U bent van
harte uitgenodigd.
Aanvang 18.30 uur Rosarium Venlo; entree vrij.
(Bij slecht weer Jongerenkerk Venlo / Minderbroedersstraat 1).
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Allerheiligen / Allerzielen
viering in de Jongerenkerk op zondag 5 november

Op zondag 5 november zullen we in de viering van breken en delen om 10.00 uur
allen gedenken die staan opgeschreven in het Boek van de Gemeenschap en die
overleden zijn in de periode van 30 oktober 2016 tot 5 november 2017.
Voor allen zullen we een licht ontsteken.
Wij nodigen u, als familie van hen die overleden zijn, uit aanwezig te zijn
om voor uw dierbare DAT licht te ontsteken.
Met zo'n eenvoudig gebaar willen we,
behalve stilstaan bij het verlies van de dierbare,
ook om kracht en steun vragen voor u en allen die achterbleven
en die het verlies een plek dienen te geven in hun leven,
een leven zonder hen die gestorven zijn.
Allen van harte welkom in deze toch altijd speciale viering
op zondag 5 november om 10.00 uur.
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Het land van de oprechte mensen:
Burkina Faso
De collecte voor Burkina Faso in de Jongerenkerk heeft 220 euro opgebracht.
Hartelijk dank.

====================================================================

TER INSPIRATIE
Zonder verwachtingen leven is een kunst.
Wie dat kan leeft in een andere dimensie.
Je geest is vrij en je lichaam is vrij.
Francis Lucille
Psychisch lijden is een alarmsignaal dat aangeeft
dat je je hebt geïdentificeerd met iets wat je niet bent:
incompleet, afgescheiden, gebrekkig, afhankelijk, behoeftig….
Het is je innerlijke wekservice, pure genade.
Iedere keer dat je dit soort gevoelens ervaart
spant het hele universum samen
om je te helpen ontwaken uit een droom.
Het is de stem van het Geheel die liefdevol in je oor fluistert:
"Word wakker. Geef het op, laat los, zie wie je werkelijk bent".
Wat er mis is met jou,
is dat je gelooft dat er iets mis is met jou.

Scott Kiloby

Vanuit het verstand bekeken
bestaat de werkelijkheid uit tienduizenden dingen.
Vanuit het hart is er slechts één realiteit.
Nin Sheng
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Erik van Zuydam

voortgang werkgroep fairtrade
Na de zomer zijn we weer enthousiast aan het werk gegaan. Hoe staat het ermee?
Koffie, sinds een aantal maanden schenkt Martin fair trade koffie. De opbrengst
van de vrijwillige bijdrage is nog wisselend, hier vragen wij nog aandacht voor.
Vooral bij een oproep zie je de opbrengsten stijgen. De opbrengsten worden ook
zichtbaar gemaakt in de JK Jouw Kerk. Bij Fair trade is de basis je eigen verantwoordelijkheid, dat je voor de koffie betaalt in het potje. Hier zal iedereen zelf de
verantwoording in moeten nemen, zodat het potje voor Martin beter gevuld
wordt.
Hub heeft het voortouw genomen om zuiniger en CO2 neutraal papier te
gebruiken.
Matzes, hosties en miswijn worden fair trade in Duitsland ingekocht.
Op de site van JK staan een aantal artikelen zoals het gebruik van porselein versus
plastic/karton. Wat is het milieuvriendelijkst? Een groentekalender, wanneer eet ik
nu zo milieubewust met de seizoenen mee. Ook staan andere artikelen hierop die
de moeite zijn om te raadplegen door de gemeenschap.
Attenties die worden gekocht door de JK zullen zoveel mogelijk uit de
Wereldwinkel komen.
Op energiegebied: er wordt al groene stroom ingekocht. Op jaarbasis zijn we voor
€ 6000,- kwijt aan gas, water en elektriciteit. Hierover willen we ook in de JK vaker
gaan publiceren wat er per maand verbruikt wordt. Nu de parkeergarage is afgebroken zijn we bang dat de energierekening veel hoger komt te liggen, doordat
de wind veel meer vrij spel heeft op het gebouw. Hier zijn we aan het kijken of we
toch geen voorzetramen kunnen installeren. Ook is er nu veel meer lichtinval. Dit
heeft een negatieve invloed op ons beamerscherm. Onderzocht wordt of dit met
voorzetramen te combineren is om het scherm ook beter te krijgen.
Over het carpoolen hebben we het ook gehad. Dit zal zoveel mogelijk door de
mensen zelf worden opgepakt. Ook dit gebeurt al.
Na al deze punten willen we ook samenwerking zoeken met andere kerken. Met
name de protestantse kerk in Venlo is al langer bezig. We hopen met zo'n gesprek
dat we elkaar kunnen bevruchten in het enthousiast maken op dit gebied. Zo ook
is er landelijk het initiatief voor groene kerken. Dit heeft veel raakvlakken met hoe
wij ermee bezig zijn. ook is het interessant is om deze link eens te bezoeken:
www.groenekerken.nl
Namens de Fairtrade groep,
Leo Verbeek
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gebed van Marie Noël
Dit is een gebed uit het boek "Als je bidt, zeg dan Vader" van Jean Lafrance,
Marie Noël verloor haar kind, daarmee ook haar geloof en wist zich geen raad
meer, tot dit prachtig gebed in haar ontstond.
Zo zie je dat je ook op deze wijze met God mag spreken.

Gebed van Marie Noël
Mijn God, ik hou niet van u,
ik verlang het zelfs niet,
ik verveel me met u.
Misschien geloof ik niet in u!
Maar kijk een ogenblik naar mij,
schuil heel even in mijn ziel,
breng haar in een oogwenk op orde,
zonder het te laten merken,
zonder me iets te zeggen.
Als u graag hebt dat ik in u geloof,
schenk me dan het geloof.
Als u graag hebt dat ik van u houd,
schenk me dan de liefde:
Ik heb er geen en kan niets.
Wat ik heb, geef ik u:
mijn zwakheid, mijn pijn,
de tederheid die me kwelt
en die u wel ziet,
de wanhoop,
de radeloze schaamte,
mijn pijn, niets anders dan mijn pijn,
en mijn hoop.
Dat is alles.
Marie Noël
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ter bezinning
Ook de rijkste mens sterft arm
Ook de rijkste mens moet alles achterlaten.
Het enige dat hij mee kan nemen, is de rijkdom van zijn hart, de liefde waarmee
hij mensen heeft liefgehad.
De rijkdom in geld en bezit maakt dikwijls arm in menselijke relaties.
De kloof die mensen scheidt en tot elkaars concurrenten en soms zelfs elkaars
vijanden maakt, is de kloof tussen arm en rijk.
Dit is een onzinnige kloof! Zolang deze kloof bestaat, worden woorden als
“medemenselijkheid”, “gemeenschap”en “liefde” uitgehold en leugenachtig.
Echte rijkdom is het eenvoudigste kunnen aanvaarden als een geschenk:
een glimlach, een handdruk, een gebaar, een attentie, elkaar niet alleen laten.
Wie de zin van deze rijkdom verliest, werpt zich uitgehongerd en onverzadigd op
dode dingen, op ersatz, en zal in een dolle jacht naar “steeds méér” dood-eenzaam
worden op het onvruchtbare eiland van zichzelf.
De dood heeft ons zoveel te leren, vooral als we rijk zijn.
Waarom wordt in onze tijd zo angstvallig gezwegen over de dood?
De rijke mens sterft twee keer, een eerste keer al wanneer hij als mens verdrinkt in
zijn rijkdom!
Phil Bosmans in “Alleen de optimisten zullen overleven”.

Persoonlijk gebed
Wij bidden U, Vader, voor de rijken,
rijk aan geld en ged of macht,
aan intelligentie of talenten allerlei,
aan zedelijke gaven of aan vroomheid zelfs,
maar die leven alsof ‘t al hun rijkdom was.
Wij bidden U, Vader, van wie elke gave komt:
doe hun de schellen van de ogen vallen zodat zij zien
dat Gij alleen echt rijk zijt en ons rijk kunt maken;
dat Gij dit enkel doen kunt
als wij weten dat wij arm en schamel zijn.
Leer de rijken hoe zij arme rijken zijn
zolang zij nog vergeten dat het al van U gekregen is,
zolang zij niet met anderen delen wat Gij gegeven hebt.
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viering met Sinterklaas
Zondag 3 december 2017
Op zondag 3 december, de 1e zondag in de Adventstijd, zal Sinterklaas de
Jongerenkerk Venlo bezoeken.
We hopen dat veel grote maar vooral kleine mensen aanwezig zullen zijn om de
Goedheiligman welkom te heten in ons midden.
Het thema in deze viering zal aansluiten bij de adventsactie van Solidaridad:
‘Genieten van een lekker kopje koffie'.
Eerlijke koffie, Fairtrade koffie en de koffieboeren staan centraal in de campagne
van Solidaridad 2017. Op een kindvriendelijke wijze zal het thema uitgewerkt
worden en Sinterklaas zal daar wat goede woorden over spreken tot groot en
klein. Wellicht zal hij ook aangeven dat hij oog en oor heeft voor de mensen die
mogelijk maken dat wij elke dag weer van een heerlijk en eerlijk kopje koffie
kunnen en mogen genieten.
Of je nu groot of klein bent, het Sinterklaasfeest is er voor iedereen.
Weet dus: ook jij bent welkom!
Zwarte Piet
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samen ontbijten
Beste allemaal,
Er is weer een nieuwe datum gepland voor het gezamenlijk
ontbijt:
zaterdag 18 november 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 grote 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:
of: Corry Flüggen, 077 - 3510752
JK - Jouw Kerk - inleveren kopij
De volgende JK-Jouw Kerk verschijnt op
26 november 2017.
Kopij voor dat nummer kan tot en met
17 november 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

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