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  Het verhaal gaat verder ...

elke zondag 10 uur 



agenda dec. 2017- jan. 2018

d e c e m b e r   2 0 1 7

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

j a n u a r i   2 0 1 8

01 11.00 u. (!) viering van Nieuwjaarsdag

07 10.00 u. JK-zondagviering

07 11.00 u. Nieuwjaarsontmoeting (tot 13.00 u.)

10 19.15 u. gebedsdienst in Taizé-stijl

14 10.00 u. JK-zondagviering

21 10.00 u. JK-zondagviering

22 16.30 u. overleg Pastoraal Team (tot 18.00 u.)

23 19.30 u. vergadering Bestuur JK (tot 21.00 u.)

28 10.00 u. JK-zondagviering
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vieringen dec. 2017 - jan. 2018
V. = voorganger;  A. = assistent;  L. = lector;  M. = muziek/zang

Zondag 3 december 2017, 10.00 uur

1e zondag van de advent

viering met Sinterklaas

V. Hub van den Bosch en Truus v.d.

Heijden

A. Zwarte Pieten en communicanten

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 13 dec. 2017, 19.15 uur

Taizégebed

V. Taizégroep

M. Taizéliederen (samenzang)

aansluitend koffie/thee

Zondag 17 december 2017, 10.00 uur

3e zondag van de advent

Spiritualiteitsviering

V. Spiritualiteitsgroep

M. Jens en Vica (gitaar en zang)

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 24 december 2017

'S MORGENS GEEN VIERING

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. samenzang 

Zondag 24 december 2017, 21.30 uur

Kerstconcert JK Big Band en JK-koor

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 u.

Eerste kerstdag - Eucharistieviering

V. Piet Giesen, Piet Linders, Truus v.d.

Heijden

A. Leo Lambrechts

L. Marlein Vaessen

M. Triple Quartet 

Dinsdag 26 december 2017, 10.00 uur

Tweede kerstdag

Viering van breken en delen

V. Hub van den Bosch

A. Henneke Roox

L. Margriet Meerts - Kwarten

M. JK-koor
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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)

Zondag 31 december 2017, 10.00 uur

Oudjaarsdag

Viering van breken en delen

V. Truus v.d. Heijden

A. Henneke Roox

M. Ingrid Reinhoud (harp) 

Maandag 1 januari 2018, 11.00 uur

Nieuwjaarsdag

Viering van breken en delen

V. Hub van den Bosch

A. Peter Verhoeckx

L. Leo Lambrechts

M. JK-koor

Zondag 14 januari 2018, 10.00 uur

Viering van breken en delen

V. Hub van den Bosch

A. Marjo Bongers

L. Daniëlle Wipkink

M. JK-Koor

Zondag 21 januari 2018, 10.00 uur

doopviering Ruben Joosten

V. Piet Giesen en Hub van den Bosch

A. Leo Lambrechts

L. Marlein Vaessen

M. gelegenheidskoor o.l.v. Marianne

Scherjon

Zondag 28 januari 2018, 10.00 uur

viering van breken en delen

V. Truus van der Heijden

A. Henneke Roox

L. Margriet Meerts - Kwarten

M. Ingrid Reinhoud (harp)
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verjaardagen in december 

01 Marja Görtjes organisatiegroep / planning koren & muziek,

assistenten en lectoren

02 Marie-José Oosterwaal Spiritualiteitsgroep

03 Marie van Heijst Triple Quartet

06 Sinterklaas

06 Breur Jacobs

07 Peter Verhoeckx assistent / lector / Triple Quartet

11 Dries Verhoeckx assistent / JK Big Band / Triple Quartet

22 Antoine Lauwerijssen JK-Koor

25 Jezus van Nazareth

27 Tonnie Meelkop Triple Quartet

30 Annie Brueren - van Rijn

31 Brigitte Oude-Kempers Spiritualiteitsgroep

31 Mireille Gadiot Praaggroep
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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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"We zagen onze  koffieoogst steeds

verder verminderen.

Om de oogst te verbeteren zagen

we ons genoodzaakt stukken bos te

kappen, om nieuwe vruchtbare

landbouwgrond te ontginnen.

Met mijn familie werkten we het

hele jaar rond, voor een steeds

kleinere productie.”

KOFFIEBOEREN IN PROBLEMEN

Koffieboeren in Latijns-Amerika leven vaak in armoede. De bodem van hun koffie-

plantages raakt snel uitgeput door klimaatveranderingen, zoals extreme droogtes

en hevige regenval. Veel boeren zien geen andere oplossing dan regenwoud te

kappen voor nieuwe vruchtbare grond. Maar na de eerste jaren raakt ook deze

grond uitgeput. Alleen al in Peru kapten koffieboeren tussen 2000 en 2012 regen-

woud ter grootte van 325.000 voetbalvelden. Deze ontbossing leidt tot nog meer

klimaatveranderingen wereldwijd.

ONTMOET KLIMAATVRIENDELIJKE KOFFIEBOER WALTER GUTIERREZ

Walter Gutierrez is koffieboer in het noorden van Peru. Hij leerde het koffievak al

vroeg van zijn ouders. Maar toen hij zelf begon, merkte hij hoe moeilijk het was

om zijn koffieproductie op peil te houden. Gelukkig liet hij zich daardoor niet ont-

moedigen. Walter ging op zoek naar nieuwe productietechnieken en werd pionier

in het klimaatvriendelijke koffieprogramma van Solidaridad.

"Met klimaatvriendelijke productietechnieken kunnen we meer koffiebonen pro-

duceren. Ook onder veranderende klimaatomstandigheden, zoals extreme droog-

tes of hevige regenval. Zo plantten we bomen op de plantage voor meer schaduw

en zetten we de koffiestruiken op de juiste plantafstand, waardoor ze optimaal van

de bodemomstandigheden profiteren. Van het groenafval maken we biologische

compost, wat de vruchtbaarheid van de grond verbetert. De planten hebben min-

der last van insectenplagen en ziekten. Gelukkig hoeven we nu geen regenwoud

meer te kappen."
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kerstgedachten

Dit is de nacht

Dit is de nacht

voor alle vreemden

de schaduwplaats

van een ontheemde

die hoopvol zoekt

in deze tijd

naar vrede en gerechtigheid.

Dit is de nacht

die ´t Licht verwacht

de ster wijst naar een stal

als teken dat de minste

de hoogste worden zal…….!

Dit is de nacht

dat ´t donker wijkt,

de kilte wordt verwarmd

wie open kijkt,

zal ´t wonder zien

waarmee hij wordt omarmd.

Cobie Verheij-de Peuter

Dit is de nacht

Dit is de nacht van de zwervers,

van zoeken naar een huis,

mensen speurend naar vrede.

Wie geeft zijn vijand thuis?

Hoe komt een kind terecht,

waar moet het neergelegd,

hoe zal het veilig gaan,

Wie reikt de vrede aan?

Waar is een plek voor de kleinen,

Waar gaan de armen voor?

Wie ontgrendelt de deuren,

wie breekt de tralies door?

Heden is ons geboren

de mens die ruimte schiep,

die zolang hij mocht leven

om recht en vrede riep.

Hij brengt de mens terecht,

heeft toekomst aangelegd

om veilig in te gaan,

reikt ons de vrede aan.

Jan van Opbergen
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Eeuwig verschiet

Een man, een vrouw, een kind,

simpeler kan het niet,

nacht, sneeuw en wind,

leven dat tóch begint,

leven en nieuw verschiet.

Een man, een vrouw, een kind

wonder dat eeuwig keert,

zorg die zich stil bezint,

liefde die overwint,

liefde die door niets gedeerd.

Een man, een vrouw, een kind

aarde ´s diepste geluk,

ogen van tranen blind,

God die opnieuw begint,

sterk tegen alle druk.

Een man, een vrouw, een kind

inniger kan het niet,

God fluistert en troost en bindt,

liefde die altijd wint,

liefde, - eeuwig verschiet. 

Gabriël Smit

Op de uitkijk staan

Uitkijken naar wat te gebeuren staat

zonder voorbehoud

open en vol vertrouwen

uitzien naar een mens

die je gedachten bezielt

en je hart beroert

Op de uitkijk staan

tot je zijn ster ziet opgaan van achter

de heuvel

en maken dat deze droom waar wordt.

 (Uit de bijsluiter bij de adventsaffiche

VSKO)

Als ergens op deze aarde

Als ergens op deze aarde als levenskracht 

een moeder toekomst droomt de pijn om de dood overwint, 

voor haar kind, als mensen het Woord van Leven

als er gastvrijheid is ontvangen en delen,

voor vreemdelingen en ontheemden, dan wordt God

als mensen kiezen om te delen opnieuw mens, vandaag,

in plaats van te bezitten, een grote vreugde!

als tederheid het haalt Luc Maes

op hardheid in de wereld,

als trouw de vreugde (Deze tekst staat ook op de kerstkaart 2017 

van het leven laat groeien, van de Jongerenkerk Venlo)
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Het bestuur en de medewerkers
van de Jongerenkerk Venlo

wensen eenieder
een zalig Kerstmis

en
een voorspoedig 2018

Van harte
nodigen wij u uit

voor
de Nieuwjaarsontmoeting 
op zondag 7 januari 2018

van 11.00 - 13.00 uur 
in de Jongerenkerk Venlo   

Minderbroedersstraat 1,Venlo
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kerstwens

Het kerstkind wil geboren worden in het hart van

de wereld, in het hart van de mensen, in het hart

van ieder van ons.

Al sinds die nacht destijds in Bethlehem klopt dat

kerstkind elk jaar weer op de deur van ons hart om

geboren te worden in ons. De wereld smacht naar

vrede, naar gerechtigheid, naar behoud van en

zorgzaam omgaan met de schepping, waartoe paus

Franciscus ons in Laudato Si oproept.

Elk jaar opnieuw nemen we ons voor die bood-

schap van vrede, liefde en gerechtigheid tot de

onze te maken. En even zovele jaren lang moeten we vaststellen dat het ons nog

steeds niet gelukt is en dat terwijl de roep om een andere wereld steeds harder

klinkt.

Mag het ons gegeven zijn dat het ons lukt om ons die kerstboodschap wel eigen te

maken. Dat het ons lukt het kerstkind geboren te laten worden in ons hart. Daar

waar ons dat lukt, stap voor stap en met vallen en opstaan, daar mogen wij ons

verheugen op een vredevol kerstfeest en een vredevol en hoopvol 2018.

In deze zin wens ik ons allen een Zalig en Gezegend Kerstfeest toe!

Hub van den Bosch

verkoop kerstkaarten

De nieuwe kerstkaart (afb. voorzijde zie pag. 11, tekst binnenzijde zie pag.10) is

vanaf eind november weer te koop in de Jongerenkerk:

De kosten zijn incl. envelop: 1 kaart € 0,75 

5 kaarten € 3,60

10 kaarten € 7,00
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kerstwandeling
zondag 17 december

Op zondag 17 december is weer de traditionele kerstwandeling.

Naar goed gebruik mogen wij weer te gast zijn bij de zusters Dominicanessen van

Albertushof.

Truus en Aggie van het pastorale team zullen zorg dragen voor de inhoud van de

viering.

De muzikale omlijsting zal verzorgd worden door Piet Hegger, ons welbekend.

Mensen die mee willen wandelen worden verzocht om om 19.00 uur bij de

Jongerenkerk te zijn. 

Voor diegenen die met de auto komen: er is parkeergelegenheid naast het

klooster.

De viering begint om 20.00 uur en duurt tot 20.30 uur. Daarna is er een gezellig

samenzijn onder het genot van koffie, thee en warme chocolademelk.

Het is inmiddels traditie dat we dan ook kunnen genieten van heerlijke baksels.

Wie graag wat wil bakken kan zich opgeven bij Harrie van Heijst.

Om ongeveer 21.00 uur wordt de avond afgesloten en de terugtocht gestart.

extra collectes in december

Adventstijd
In de weken voor Kerstmis staat achter in de kerk de ton voor uw gaven voor de

Actie Solidaridad waarbij Solidaridad actie voert voor ‘EERLIJKE HANDEL' en

‘EERLIJKE KOFFIE' en betere leefomstandigheden voor de koffieboeren in Peru,

Mexico en Colombia. Uw bijdrage HELPT!

Kerstmis
Met de kerstdagen wordt EXTRA  gecollecteerd na afloop van ALLE vieringen voor

de Jongerenkerk zelf. Mede door deze extra collectes is de Jongerenkerk Venlo in

staat te doen wat zij al ruim 52 jaar lang doet.

Deze collectes worden ook van harte aanbevolen.
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samen ontbijten

Beste allemaal,

Er is weer een nieuwe datum gepland voor het gezamenlijk

ontbijt:  

zaterdag 16 december 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 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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Jezus in de Jongerenkerk ...

Zo op weg naar Kerstmis zou ik een aardig verhaal met jullie willen delen.

In de herfstvakantie is onze kleindochter Joanie van 4 jaar op bezoek bij ons. 

We zitten aan tafel gezellig te knutselen en te kleuren. Ze kletst honderd uit en

vraagt me zowat het hemd van mijn lijf. Natuurlijk heb ik alle aandacht voor haar

en probeer ik de vragen op haar niveau te beantwoorden. 

Op een gegeven moment ziet ze naast het Mariabeeldje een rozenkrans hangen.

"Oma, wat is dat?" luidt haar vraag. Ik leg haar uit dat het een rozenkrans is.

Nieuwsgierig als ze is, wil ze weten waarvoor een rozenkrans dient. Ik antwoord

haar dat je een rozenkrans kunt gebruiken bij het bidden. 

Natuurlijk is de volgende vraag dan: "Oma wat is dat, bidden?" 

Waarop ik aangeef dat je het kunt zien als praten met Jezus… 

"Doe jij dat wel eens oma ??" 

"Ja zeker", zeg ik. 

"Waar doe je dat dan?" 

Waarheidsgetrouw antwoord ik dat ik dit wel eens doe als ik in bed lig maar dat ik

ook bid als ik in de Jongerenkerk ben. 

"Jaaa!" zegt ze, "de Jongerenkerk, die ken ik wel, daar ben ik vaker geweest en

daar is Hub en die heeft mij en mijn zusje gedoopt !!"  

Dan ligt voor haar de conclusie voor de hand: "Oma, is Hub dan Jezus ??"

Fijne feestdagen voor jullie allen!

Dries en Lenie Verhoeckx-Verhaeg.
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criteria artikelen
in de JK Jouw Kerk

De JK Jouw Kerk die maandelijks verschijnt, is een info-blad met praktische infor-

matie over de activiteiten van en in de Jongerenkerk.

Voorts biedt de JK Jouw Kerk ruimte voor achtergrondinformatie bij wat de JK

bezighoudt, cq. bij waar de JK mee bezig is.

Verder mogen in de JK Jouw Kerk ook inspirerende dan wel informatieve artikelen

staan die aanzetten tot reflectie en die aldus bijdragen tot een evoluerende visie

op wat de JK is/kan zijn/wil zijn. 

De lengte van de artikelen dient beperkt te blijven (maximaal 200 tot 250 woor-

den).

De redactie acht zich verantwoordelijk voor hetgeen in de JK Jouw Kerk staat en

houdt daarbij rekening met het feit dat de JK Jouw kerk ook op onze website te 

lezen is. 

Dat houdt in dat zij te allen tijde achter de artikelen moet kunnen staan en daar de

verantwoordelijkheid voor moet kunnen dragen. Indien zij dat niet kan, behoudt zij

zich het recht voor een ingezonden artikel NIET op te nemen. 

De redactie zal een artikel niet plaatsen indien dat niet beantwoordt aan bovenge-

noemde criteria. Ook kunnen de schrijfwijze en het taalgebruik een reden zijn om

een artikelen niet op te nemen.

Zoals dat bij elke redactie te doen gebruikelijk is, mag ook de redactie van de JK

Jouw Kerk een artikel inkorten en aanpassen, daar waar zij dat nodig en wenselijk

acht. De redactie mag dat doen zonder ruggenspraak. Wie stukken aanlevert, dient

zich hiervan terdege bewust te zijn. Redacties van bladen, en ook wij,  hebben niet

zoveel tijd om over ingestuurde teksten en gedachten waarin ‘eigen meningen'

verkondigd worden een discussie aan te gaan.

De redactie van de JK Jouw Kerk,

Hub van den Bosch

Aggie van der Plaat

Gé van der Heijden
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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 secreta-

riaat van de Jongerenkerk.

Mocht u Hub daar niet kunnen bereiken

of voor dringende zaken op andere

dagen nodig hebben dan is hij bereik-

baar 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: 

of: Corry Flüggen, 077 - 3510752

JK - Jouw Kerk - inleveren kopij

De volgende JK-Jouw Kerk verschijnt op

31 december 2017.

Kopij voor dat nummer kan tot en met

18 december 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 
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