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

agenda dec. 2018 - jan. 2019
december 2018
2
9
10
11
12
16
16
19
19
23
24
24
24
25
26
30

10.00 u.
10.00 u.
19.00 u.
19.30 u.
19.15 u.
10.00 u.
19.00 u.
13.30 u.
16.00 u.
10.00 u.
18.00 u.
21.30 u.
22.00 u.
10.00 u.
10.00 u.
10.00 u.

JK-zondagviering met Sinterklaas
JK-zondagviering
Gez. Overleg JK-Bestuur en Pastoraal Team
Vergadering Bestuur JK
Taizé-gebedsdienst
JK-zondagviering
Adventswandeling naar Albertishof
Bijeenkomst communicanten 2019 (tot 15.30u.)
Kerstviering met dak- en thuislozen
JK-zondagviering
Familie-Kerstviering
Kerstmuziek: Triple Quartet en JK Big Band
Kerstnachtviering
Viering van eerste kerstdag
Viering van tweede kerstdag
JK-zondagviering

januari 2019
1
6
6
9
13
17
20
23
27

11.00 u.
10.00 u.
11.00 u.
19.15 u.
10.00 u.
19.30 u.
10.00 u.
13.30 u.
10.00 u.

Viering b.g.v. Nieuwjaar (let wel om 11 uur !)
JK-zondagviering
Nieuwjaars-ontmoeting (tot 13.00 u.)
Taizé-gebedsdienst
JK-zondagviering
Bijeenkomst werkgroep Fairtrade
JK-zondagviering
bijeenkomst communicanten (tot 15.30 u.)
JK-zondagviering waarin de communicanten zich voorstellen
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vieringen dec. 2018 - jan. 2019
V. = voorganger; A. = assistent; L. = lector; + = muziek/zang
pel van Albertushof opgeluisterd door
Astrid Meijer (harp).

Zondag 2 december 2018, 10.00 uur
1e zondag Advent - SINTERKLAAS
Viering van breken en delen
V. Truus v.d. Heijden en Hub v.d.
Bosch
A. Pieten en communicanten
+ JK-koor

Woensdag 19 december 2018, 16.30 u.
Kerstviering voor dak- en thuislozen
V. Hub van den Bosch
A. Mieke Verkoeijen
+ Nicole Scheepers en Vivian de
Wilde

Zondag 9 december 2018, 10.00 uur
2e zondag Advent - Breken en delen
V. Piet Linders
A. Hannie en Bert Kort, Erna Schreurs
+ JK-koor

Zondag 23 december 2018, 10.00 uur
4e zondag Advent - Breken en delen
V. Hub van den Bosch
A. Leo Verbeek
L. Max Görtjes
+ Gospelkoor “Spirit of Love”

Woensdag 12 december 2018, 19.15 u.
Taizégebed
V. Taizégroep
+ Samenzang: Taizéliederen
Aansluitend: koffie en thee

Maandag 24 december 2018
18.00 u.
FAMILIE-KERSTVIERING
V. Truus v.d. Heijden en Piet Linders
A. kinderen, Henneke en Margriet
+ Samenzang kerstliederen

Zondag 16 december 2018, 10.00 uur
3e zondag Advent
Eucharistie/breken en delen
V. Piet Giesen en Hub van den Bosch
A. Marjo Bongers
L. Daniëlle Wipkink
+ Jalouse (zang en instr. muziek)

21.30 u.
KERSTCONCERT
JK Big Band en Triple Quartet
KERSTNACHTVIERING
EUCHARISTIE
V. Piet Giesen en Hub v.d. Bosch
A. Leo Verbeek
L. Max Görtjes
+ Triple Quartet en JK Big band

22.00 u.

Zondag 16 december 2018
Adventswandeling naar Albertushof
De wandelaars vertrekken om 19.00 u.
bij de Jongerenkerk. Om 20.00 u. is er
een korte, meditatieve dienst in de ka-
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Aansluitend:
NIEUWJAARSONTMOETING

Dinsdag 25 december 2018, 10.00 uur
KERSTMIS
Eucharistieviering
V. Pastoraal Team
A. Marjo Bongers
L. Daniëlle Wipkink
+ JK-koor

Woensdag 9 januari 2019, 19.15 uur
Taizégebed
V. Taizégroep JK
+ samenzang Taizéliederen
Aansluitend: koffie en thee

Woensdag 26 december, 10.00 uur
2e KERSTDAG
Breken en delen
V. Hub van den Bosch
A. Henneke Roox
L. Marlein Vaessen
+ Ingrid Reinhoud (harp)

Zondag 13 januari 2019, 10.00 uur
Breken en delen
V. Piet Linders
A. Leo Verbeek
L. Henneke Roox
+ Astrid Meijer (harp)

Zondag 30 december 2018, 10.00 uur
Breken en delen
V. Truus van der Heijden
A. Henneke Roox
L. Margriet Kwarten-Meerts
+ Triple Quartet

Zondag 20 januari 2019, 10.00 uur
Breken en delen
V. Hub van den Bosch
A. Marjo Bongers
L. Daniëlle Wipkink
+ Piet Hegger

Dinsdag 1 januari 2019, 11.00 uur
NIEUWJAARSDAG
Breken en delen
V. Hub van den Bosch
A. Henneke Roox
+ JK-koor

Zondag 27 januari 2019, 10.00 uur
VOORSTELLINGSVIERING
COMMUNICANTEN 2019
Viering van breken en delen
V. Truus v.d. Heijden en Hub van den
Bosch
A. communicanten 2019
L. Henneke en Margriet
+ Animo Belfeld

Zondag 6 januari 2019, 10.00 uur
Eucharistieviering of Breken en delen
V. Pastoraal Team
A. Peter Verhoeckx
L. Max Görtjes
+ JK-koor
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verjaardagen in december
01 Marja Görtjes
02
03
06
06
07
11
22
25
27
30
31
31

organisatiegroep / planning koren & muziek,
assistenten en lectoren

Marie-José Oosterwaal
Marieke van Heijst
Sinterklaas
Breur Jacobs
Peter Verhoeckx
Dries Verhoeckx
Antoine Lauwerijssen
Jezus van Nazareth
Tonnie Meelkop
Annie Brueren - van Rijn
Brigitte Oude-Kempers
Mireille Gadiot

Triple Quartet

assistent / lector / Triple Quartet
assistent / JK Big Band / Triple Quartet
JK-Koor
Triple Quartet

Praaggroep

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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adventsgedachten
De adventskrans

Advent

Een adventskrans is meer dan een
krans.
Een adventskrans vind ik heel mooi.
En weet je wat net lijkt?
Alsof ze haar verhaal vertelt,
terwijl je naar haar kijkt.

Advent moet een tijd worden
om te leren ongeziene mensen zien.
Je laten raken door het zwijgen
dat over hun bestaan hangt
en het je aantrekken.
Kerstmis moet een begin worden
van een nieuwe manier van leven,
waarbij " Ik zal er zijn voor u"
in mensen zichtbaar wordt.
Een nieuw begin van een lange weg
van ommekeer en solidariteit,
van gerechtigheid,
van hoop en vertrouwen,
van er zijn voor anderen.
Zo wordt God mens!

Ze zegt: "Ja, kijk eens naar mijn kleur...
in het groen ben ik altijd.
Dat is de kleur van hopen óp
een goede nieuwe tijd.
Een tijd van vrede en van rust,
een tijd van puur geluk,
een tijd van liefde onderling:
zo'n hopen mag niet stuk.
Maar er is meer als je goed kijkt:
vier kaarsen in het groen...
mijn licht is overal te zien
voor wie maar mee wil doen.

Carlos Desoete

Dit licht zegt: 'Bijna is 't zover,
het kerstfeest komt dichtbij'.
En wijst ons naar het Jezuskind,
het licht voor jou en mij."
Advent moet een tijd worden
die onrustig maakt:
het durven zien van zoveel uitsluiting.
Het moet een oproep worden
om grondig iets te veranderen bij
onszelf,
bij onze eigen groep en in de grote
samenleving.
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Wij weten hoe Hij heeft gedaan
met mensen ver van ons vandaan;
zo zal Hij doen met ons vandaag:
God opent toekomst, maakt verhaal.

Woord aan Maria toegezegd
Woord aan Maria toegezegd,
gezongen voor Elizabet,
twee vrouwen zonder macht en staat
in wie Gods toekomst open gaat:

Dat ons geschiede naar uw woord,
dat onze toekomst helder wordt,dat
nacht het laatste woord niet is
maak zo met ons geschiedenis.

"Het zal de machtigen vergaan,
wie zwak is zal in vrijheid gaan,
de wapens worden neergelegd,
de armen komen tot hun recht."

Michael Steehouder

zondag 2 december
SINTERKLAAS EN START ADVENTSACTIE 2018 IN DE JONGERENKERK VENLO
Op zondag 2 december doet
Sinterklaas weer de
Jongerenkerk Venlo aan.
Een mooie traditie die we
graag in ere houden. Dit jaar
zijn we met een groep van
zeven communicanten en
we hopen dat er ook veel
kinderen aanwezig zijn.
Samen met jong en oud en
de zang van ons eigen
JK-koor maken we er
ongetwijfeld een sfeervolle
Sinterklaasviering van.
Maar DAT IS NIET HET ENIGE WAT WE VIEREN . We beginnen op 2 december ook
aan de ADVENT. De eerste kaars gaat aan en zo gaan we op weg naar Kerstmis.
Iedereen is van harte welkom.

-6-

adventsactie Solidaridad
Houdt u ook zo van chocola? De meeste mensen vinden het heerlijk, daarom stijgt
de vraag naar cacao explosief. Cacaoboeren in Ghana werken keihard om ons van
die chocolade te voorzien. Maar de cacaoproductie loopt terug en veel boeren
leven in bittere armoede. Om te zorgen dat deze en volgende generaties kunnen
blijven genieten van chocolade, werkt Solidaridad samen met jonge cacaoboeren
aan een duurzame toekomst.
De chocoladekloof
Terwijl de vraag naar cacao en chocolade elk jaar groeit, daalt de productie. Boeren leven in armoede. Hun oogst vermindert door het gebruik van traditionele
landbouwmethoden, waarmee de grond volledig wordt uitgeput.
Een toekomst als cacaoboer? Dat zien veel Ghanese jongeren niet zitten. Zij trekken naar de steden, waar vaak werkloosheid en een onwaardig bestaan op hen
wacht.
Het platteland loopt leeg en de cacaoproductie neemt verder af. Solidaridad en
haar partners veranderen deze uitzichtloze situatie met het MASO-programma in
een geweldige kans voor Ghana's volgende generatie.
MASO-programma tilt jonge cacaoboeren op
Met het MASO-programma werkt Solidaridad aan de toekomst van cacaoteelt en
van Ghanese jongeren. MASO betekent ‘optillen' in de lokale taal Akan.
Met het MASO-programma maken we de volgende generatie cacaoboeren weer
enthousiast. We leiden jonge onafhankelijke cacaoboeren op, die leren meer cacao
te produceren op een milieuvriendelijke manier. Zij werken zo aan een menswaardig bestaan en leren een leiderschapsrol vervullen in hun gemeenschap.
Steun ook dit jaar onze campagne!
Vorig jaar leidde uw inzet voor onze koffiecampagne tot de fantastische opbrengst
van meer dan €50.000,-. Hartelijk dank daarvoor. Dit bedrag zetten we in om ons
koffieprogramma uit te breiden in Mexico en Peru zodat we nog meer koffieboeren kunnen helpen een eerlijk inkomen te verdienen voor hun gezin.
Ondersteun de nieuwe generatie jonge cacaoboeren en help hen te bouwen aan
de toekomst van chocola in Ghana.
Als Jongerenkerk Venlo willen we deze actie van Solidaridad van harte ondersteunen gedurende de Adventstijd.
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schrijfactie Amnesty International
zondag 9 december
Amnesty International Nederland bestaat in 2018 50 jaar.
Ook op zondag 9 december kunt u na de dienst meedoen
aan de schrijfactie van Amnesty, Write for Rights. Dit jaar
staan vooral de vrouwelijke mensenrechtenverdedigers in
de verschillende landen centraal. Zij worden steeds meer
bedreigd en belemmerd in hun werkzaamheden of worden
vastgezet. Zoals Atena Daemi die zich verzet tegen de
doodstraf in Iran of Geraldine Chacon die opkomt voor de
jongeren in Venezuela. Aan de hand van voorbeeldbrieven kunt u brieven schrijven
naar de autoriteiten. En u kunt ook naar de activisten zelf een kaart sturen met uw
eigen tekst om hun een hart onder de riem te steken. De materialen liggen klaar
op die morgen na de dienst. Laat u ook van zich horen?

Nacht der Zielen 2018
Thema: Herfst
Op donderdag 1 november werd de film ‘After
Life' vertoond in het Voorportaal, waar 28
mensen bij aanwezig waren. Een film over
mensen die in de wachtkamer zaten en de
mooiste herinnering uit hun leven moesten
benoemen en in beeld brengen om de overstap
naar ‘de hemel' te maken.
Een wat bijzondere film, zo constateerden we
achteraf.
Vrijdag 2 november was de Nacht der Zielen
2018 met als thema: Herfst.
Een compact programma met zang, gesproken
woord en gedicht en dans. Aansluitend het
plaatsen van een lichtje op de vijver in het
Rosarium. Dank ook aan allen die aanwezig
waren en daarmee kleur gaven aan deze bijeenkomst.
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JONGERENKERK VENLO
luidt samen met
Greenpeace en vele kerken
de noodklok voor het
klimaat

Bijna tweehonderd klokken roepen minister Wiebes van Economische Zaken en
Klimaat op tot actie
De Jongerenkerk Venlo luidt zaterdag 1 december met Greenpeace de noodklok
voor het klimaat. Niet alleen in Venlo maar door het hele land wordt letterlijk de
noodklok geluid. Het is nu tijd om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen.
Uit een recent klimaatrapport van de Verenigde Naties blijkt dat de opwarming
van de aarde kan én moet worden beperkt tot 1,5 graad. Het verschil tussen 1,5 of
2 graden opwarming heeft desastreuze gevolgen voor de planeet. Vlak voor de
internationale klimaattop in Polen wordt daarom de noodklok geluid op bijna 200
plaatsen verspreid door heel Nederland. Zo wordt een stevig signaal gegeven aan
Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat.
"Wij luiden de noodklok, omdat wij als gemeenschap en vde Jongerenkerk Venlo
begaan zijn met de schepping.
Twee voor twaalf
Met dit signaal roepen burgers door heel Nederland minister Wiebes van
Economische Zaken en Klimaat op om een koploper te zijn op de klimaattop in
Polen. De wereldwijde ambitie moet van 2 naar maximaal 1,5 graad opwarming
van de aarde. Faiza Oulahsen van Greenpeace: "Het is 2 voor 12 voor het klimaat.
Het is van essentieel belang dat Nederland maatregelen neemt om binnen de
maximale opwarming van 1,5 graad te blijven. Dat halen we alleen als we onze
CO2-uitstoot met 60% terugdringen in 2030. Dat betekent onder andere inzetten
op zonne- en windenergie, onze bossen beschermen en de kolencentrales sluiten."
Door het hele land
Van de Sint-Janskerk in Maastricht tot de Westertoren in Amsterdam. Van het
carillon in de Grote Kerk in Enschede tot de klokken van één van de oudste kerken
van Drenthe in Anloo. Om twee minuten voor twaalf worden er op bijna 200
plekken in heel Nederland de klokken geluid. Behalve kerken doen ook gemeenten,
beiaardiers en moskeeën mee. In elke provincie in Nederland wordt de noodklok
geluid en zelfs buiten de landsgrenzen zijn de noodklokken te horen, zoals op
carillons in Washington en Sint-Petersburg.
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Advents-kerstwandeling 2018
zondag 16 december
Op zondag 16 december 2018 gaan
we wederom op bezoek bij de
Zusters van Albertushof met de
Advents-Kerstwandeling.
Om 19.00 uur vertrekken de
wandelaars bij de Jongerenkerk
Venlo om rond 20.00 uur daar te
arriveren. Mensen die niet mee
wandelen worden uitgenodigd om rond 20.00 uur uiterlijk op Albertushof te zijn.
Daar worden we dan welkom geheten door de zusters Dominicanessen.
Om 20.00 uur begint dan een korte dienst rond ´VIER KAARSEN´.
De muziek wordt verzorgd door Astrid Meijer op de harp.
Aansluitend is gezellig samen zijn met de zusters en de aanwezigen.

KERST(WANDELING)GEBAK
Na een mooie meditatie is het gezellig samenzijn met
de zusters van Albertushof natuurlijk een volgend
hoogtepunt.
Onder genot van koffie, thee en warme chocomelk
genieten we aldaar van zelf-gebakken Kerstwandelinggebak!
Hierbij mijn oproep aan een stuk of zes Jongerenkerkers ook voor dit jaar weer de
handen uit de mouwen te steken!
Wie van jullie wil dit jaar een bijdrage leveren aan de gebakstafel?
Cake, taart, koekjes, brownies, soesjes..... kortom het mag echt van alles zijn; hoe
meer variatie hoe liever!
Geef het even door aan Harry van Heijst die dit aspect coördineert:
06-48941481 / mj.hvh@home.nl
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Kerstmis 2018 - een uitdaging !
Wanneer we dezer dagen weer
Kerstmis vieren en zingen van ‘vrede
op aarde', spoort dat vaak niet met
de werkelijkheid zoals deze via de
media tot ons komt. In alle berichtgeving komt die ‘vrede' maar nauwelijks aanbod.
En toch …. Wanneer we eens goed
om ons heen kijken zien we een heel
andere werkelijkheid. Tal van kleine
initiatieven die er zijn waar mensen
zich wel degelijk inzetten voor anderen. Van voedselbank tot kledingbank. Van
repairwinkel tot mensen die zwerfvuil opruimen in buurten en parken. Er zijn
inloophuizen voor mensen die alleen, eenzaam of dak- en thuisloos zijn. En zo
kunnen we nog een tijdje doorgaan. Probleem is dat we daarover in het nieuws
weinig of niets horen, ja, alleen als ergens iets fout gaat.
Goed nieuws blijkt nog steeds geen nieuws te zijn. En dan horen we met Kerstmis
weer die boodschap dat een Kind ons de Goed Nieuws Boodschap komt brengen.
Een boodschap niet voor enkelen maar voor iedereen, ongeacht wie je bent, waar
je woont of welke huidskleur je hebt.
Hoe breng je deze boodschap nu aan de vrouw of man als Goed Nieuws GEEN
nieuws is?
Eenvoudig …. Door het zelf te doen en voor te leven. Door je niet te laten leiden
door fakenews, al dat negatieve dat er is, maar door je ogen te openen en te zien:
DAT GOED NIEUWS gebeurt al. Gebeurt al dichtbij en rondom je en door zelf ook
Goed Nieuws te zijn in jouw handelen, in jouw doen en laten. Kerstmis vraagt niet
om vrome woorden maar om concrete daden.
Kerstmis is geen feest van achteroverleunen, maar vraagt om inzet, om daden
zoals dat Kind ons leerde.
Laat Kerstmis daarom niet verzanden in alleen maar sfeer en gezelligheid, die ook
belangrijk zijn, maar laat het een uitdaging zijn om het Goede Nieuws tastbaar en
zichtbaar te maken in JOUW Leven.
Zalig Kerstmis.
Hub van den Bosch
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Kerstgedachten
KERSTGEDICHT
Eens is een kind geboren
eenvoudig in een stal.
Dat kind kwam vrede brengen,
voor mensen overal.
De engelen zongen vrolijk
een wonder is geschied.
Gods kind kwam voor een wereld
vol zorgen en verdriet.
Dat kleine koningskindje
vroeg om een kerstgeschenk:
dat ik niet voor mezelf leef
maar ook aan anderen denk.
Waar mensen samen wonen
en goed zijn voor elkaar,
daar is het altijd kerstfeest
op elke dag van het jaar.

Het wonder van de
menswording
Het wonder van de menswording
is vreemd
aan alle schitteringen van december.
En nergens,
in geen uitstalraam of lichtstad,
ziet een mens het aangeprezen.
Als het gebeurt
dan is het onverwacht.
Tegen de gang van zaken in.
Iemand die,
God weet waar,
in alle stilte
omziet naar wie
naamloos en vergeten blijft.
Die zonder vrees
de nacht ingaat
omwille van een lichtend woord.
En die voor kleinen en ontheemden
zijn eigen wereld
als een huis herbergzaam maakt.
Het wonder is dat dit geheim
vanaf die eerste Kerstmis
met het grootste vertrouwen
in onze handen werd neergelegd.
K.Gelaude
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de solidariteitsmaaltijd
Alweer 18 jaar verzorgt een aantal gedreven vrijwilligers de Solidariteitsmaaltijd in
de Jongerenkerk te Venlo. De maaltijd is bestemd voor ,,dak- en thuislozen". Dit is
de officiële benaming voor een alsmaar groeiende groep medemensen die het
stukken minder getroffen heeft dan de doorsnee Nederlander.
Op woensdagmiddag rond de klok van vijf verzamelt zich een bont gezelschap van
diverse nationaliteiten in de kerk om zich hier te treffen, te praten en vooral te
genieten van een uitstekende maaltijd. De maaltijd wordt met liefde bereid door
vrijwilligers in de keuken van Homeplus van ‘t Groenewold. Een klasse locatie om
deze maaltijd te bereiden. Eenmaal klaar wordt deze au bain-marie vervoerd in
een bolderkar naar de kerk, waar ondertussen andere vrijwilligers de tafels gedekt
hebben en de 15 tot 30 gasten welkom heten.. Dit aantal varieert nogal eens. Na
een welkomstwoord wordt om 17.15 uur met de soep begonnen. De soep wordt
gemaakt door een jonge vrouw die woont in de binnenstad, die heerlijke soep kan
maken en een warm hart heeft voor onze gasten. Elke dinsdag wordt de soep
aangeleverd in de koeling van Hotel Puur. Het brood dat bij de soep wordt gegeten, krijgen we elke week gratis van bakkerij Rutten en als er te weinig is, springt
bakkerij Fleuren bij. Daarna serveren we de hoofdmaaltijd: aardappelen, vlees,
groenten, een pasta- of rijstgerecht of een degelijke Hollandse stamppot. Het gebeurt regelmatig dat er wat overblijft. Dat wordt dan in bakjes gedaan en door de
mensen meegenomen. Er is in ieder geval nog nooit iets weggegooid.
Dit is een prachtig initiatief voor mensen die het niet uitmaakt of Piet zwart/gestreept is of wie Amerika bestuurt, maar die gewoon best wel veel honger hebben
en de behoefte hebben om met anderen te praten in welke taal dan ook.
En de rekening, die wordt voornamelijk betaald door een jaarlijkse bijdrage van de
Venlose stichting Burgerlijke Godshuizen en daarnaast door de Jongerenkerk Venlo, de Vincentiusvereniging, de Protestantse Kerken en vele incidentele giften van
Venlose burgers en verenigingen. Daarnaast ontvangen we in natura bijdragen van
de Jongerenkerk, ‘t Groenewold, Hotel Puur, Bakkerij Rutten, Bakkerij Fleuren en
lest best ...onze vrijwilligers. Dus een initiatief dat door velen in Venlo wordt gedragen. Heerlijk om aan mee te werken. Voel je aangesproken: wij kunnen nog
enkele vrijwilligers gebruiken. Wil je meer informatie meld je dan aan via de Jongerenkerk.
Henk van Vorselen
voormalig straathoekwerker en nu vrijwilliger bij de Solidariteitsmaaltijd
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opgeruimd staat netjes
Schoonmaakaktie zaterdag 27 oktober
Onder het motto “Opgeruimd staat netjes!” schonen de
Jongerenkerk, De Protestantse gemeente, Home Plus, ’t
Groenewold, de Wereldwinkel en Fair Venlo op in het
Nolenspark, de achterkant Beej Benders richting en in het
Wilhelminapark, de groenstrook aan de bebouwde kant van
de Koninginnesingel en de Kop van Weerd. Met deze
gezamenlijke actie openen ze de Fairtade Week, die van 27
oktober tot 04 november loopt.
Wethouder Mary Pollux verzorgt de aftrap met het opruimen van het eerste zwerfvuil in het Nolenspark. Zij onderstreept, dat de opschoonactie lokaal bijdraagt aan
doelstelling 11 “Duurzame steden en gemeenschappen”. Dat is een van de 17
Global Goals, een wereldwijde actie-agenda voor duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Ze spreekt uit
dat ze blij verrast is al
zo snel aan te kunnen
sluiten bij een lokale
georganiseerde activiteit, die aan dit doel
bijdraagt. De wethouder neemt graag
actief aan de hele actie
deel.
Daarna verdelen zo’n
35 vrijwilligers zich met
door de gemeente
verstrekte materialen naar de vier locaties. Ze verzamelen ook 35 volle zakken
zwerfvuilen zelfs een koffer en fietsframe.
Na het schoonmaken op de vier locaties trekt de groep door de binnenstad naar
Beej Benders. Daar wacht hen een uitstekend verzorgde lunch. Gezellig en gewaardeerd na de gedane arbeid.
De deelnemende organisaties zijn allemaal actief in de binnenstad en willen graag
meer samenwerken. Dat doen ze al op het gebied van fairtrade en ze willen dat
ook graag doen met andere activiteiten, die helpen om de wereld een beetje beter
te maken. Ieder vanuit zijn eigen achtergrond. Naast de gemeente zijn ook het
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wijkoverleg Binnenstad Venlo en citymarketing organisatie Venlo Partners
betrokken.

Pastor Hub nodigt wethouder
Pollux uit om de openingshandeling te verrichten.

vrijwilligers maken zich op

aan de slag: Nolenspark ...

...parkeerplaats achter Beej
Benders ....

... talud passantenhaven ...

... Kop van de Weerd ...
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MISSIO Wereldmissiemaand 2018: ETHIOPIË

Steun voor
koffieboeren

De opbrengst van de collecte t.b.v. Missio/Wereldmissiedag 2018 was:
300,00 euro.
Hartelijk dank daarvoor.
Hub van den Bosch

jk - kerstkaart 2018
Ook dit jaar zijn er weer kerstkaarten van de Jongerenkerk te koop.
Op de volgende twee pagina’s ziet u resp. de afbeelding op de voorzijde van de
kerstkaart en de tekst op de binnenzijde.
Uiteraard blijft er genoeg ruimte over voor uw eigen kerst- en nieuwjaarswensen.
De kaarten zijn verkrijgbaar vanaf 24 november in het voorportaal van de Jongerenkerk.
prijzen: 1 kaart
0,75 cent
5 kaarten: 3,60 euro
10 kaarten: 7,00 euro
-16-
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zachtmoedig
warmhartig
meelevend
meevoelend
goudeerlijk
kwetsbaar
hoop gevend
richting wijzend
vredelievend
sociaal voelend
medemenselijk
waarheidlievend
godvrezend
trouw
troost biedend
profetisch
visionair
diepgelovig
overtuigend
goedgeefs
...
kortom
het beste
wat de Eeuwige
- ook jou ! te bieden heeft:

Jezus
-18-

Het bestuur en de medewerkers
van de Jongerenkerk Venlo
wensen eenieder
een zalig Kerstmis
en
een voorspoedig 2019
Van harte
nodigen wij u uit
voor de
Nieuwjaarsontmoeting
zondag 6 januari 2019
van 11.00 - 13.00 uur
in de
Jongerenkerk Venlo
Minderbroedersstraat 1

-19-

over kerstmis
De mensheid is één grote enorme
familie. Dit wordt bewezen door wat
we met Kerstmis voelen
PausinJohannes
ons hart.XXIII

Wanneer Christus in de mens geboren
en werkzaam wordt, gaan de waarheid
en de wijsheid steeds sterker in hem
stralen.
Z.W. Leene



In het donker van de kerstnacht schijnt
het licht van vrede op aarde en liefde
voor de naaste.
Beatrix der Nederlanden,
kersttoespraak 2009

Wat is Kerst? Het is mildheid voor het
verleden, moed voor het heden en
hoop voor de toekomst.
Agnes M. Pahro



Kerstmis is het seizoen om de vlam van
gastvrijheid te ontsteken: de geniale
vlam van de liefde in het hart.
Washington Irving

Ik eer kerst in mijn hart
en tracht dat het hele jaar vol te
houden.
Charles Dickens



Kerstmis is zolang we in ons hart weten
wat kerstmis zou moeten zijn.
Erik Sevareid

Wie geen kerstmis heeft in zijn hart,
zal het nooit vinden onder een
kerstboom
Roy L. Smith



Mensen geven hun leven betekenis aan
de hand van verhalen die een andere
werkelijkheid verbeelden.
Willem-Alexander der Nederlanden,
kersttoespraak 2013

Kerstmis is een noodzakelijkheid. Er
moet minstens een dag van het jaar zijn
om ons eraan te herinneren dat we hier
zijn voor iets anders dan wijzelf.
Eric Sevareid
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kinderhoek
Communicanten 2019 van start
Na een vergadering met de ouders op
vrijdag 5 oktober gingen we op woensdag 24 oktober met 7 communicanten
van start. Een enthousiaste groep kinderen.
Zij zullen zich aan onze gemeenschap
voorstellen tijdens de voorstellingsviering op 27 januari. Maar zowel met
Sinterklaas als met Kerstmis zullen we
hen ook zien in onze Jongerenkerk.
De kop is eraf en we gaan weer een mooie route volgens naar 12 mei 2019. Op die
datum is namelijk de 1e communieviering van deze 7 communicanten.

Sinterklaas in de Jongerenkerk
Zondag 2 december 2018
Op zondag 2 december komt de Goedheiligman in de Jongerenkerk.
Onze communicanten zullen daarbij aanwezig zijn om mee te helpen.
Misschien heeft Sinterklaas ook wel
iets meegenomen voor hen …. Maar
dat weten we natuurlijk niet.
Hij en zijn trouwe metgezel komen in
ieder geval op bezoek bij ons.
Iedereen is dan natuurlijk van harte
welkom.
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koffie-opbrengsten
opgemaakt: 30-10-2018
Martin Huizinga

oktober 2018

Datum
7-10
14-10
21-10
28-10

Gebruikers
28
39
16
16

Contant
29,33,14,16,50

p.p. gemiddeld
1,04
0,85
0,88
1,03

samen ontbijten
Beste allemaal,
Er is weer een nieuwe datum gepland voor het
gezamenlijk ontbijt:
zaterdag 15 december 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 drie kopjes koffie of thee. De totale kosten bedragen € 4,95
Ik zie jullie graag tegemoet!
Hartelijke groet, Marjo Bongers
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ingezonden
Aan de ouders van de communicanten
We proberen de kinderen dichter bij God te brengen om Hem lief te hebben, je
geborgen te voelen.
We zijn er mee opgegroeid om U te zeggen; we denken er niet meer over na.
Maar tegen wie zeggen we nog U, en vooral: tegen wie zeggen de kinderen nog U?
Ze zeggen niet meer U tegen P. en M., opa en oma, alleen nog maar tegen een
vreemde, en daar wil je niet te dichtbij komen.
Maar we willen de kinderen laten ervaren dat God dichtbij je is, van je houdt, je
een gevoel van veiligheid geeft.
Zullen we God toch niet liever tutoyeren?

UITVAARTCENTRUM
VENLO - BLERICK
zekerheid voor een waardig afscheid

Een stijlvolle en zorgvuldige begeleiding.
Stemmige opbaar- en ontvangstruimten.
Werkzaam voor alle verzekeringen.
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Ubroekweg 15 Blerick
tel. 077 - 3874141
(dag en nacht)

de paddenconferentie
Er was een conferentie
Van padden in de stad
En Zijne Excellentie
Opende het debat:
Padden aller landen,
Weest u even stil!
U bent in goede handen,
Zeg mij wat u wil!'
De padden gingen praten
Maar het bleek algauw
Dat iedereen in hoge mate
Heel iets anders wou.
'Ik wil een paard,' zei Ruiterpad.
'Ik wil een fiets,' zei Rijwielpad.
'Ik wil een zwaard,' zei Oorlogspad.
'En ik wil niets,' zei Hazenpad, en verdween zonder een spoor.
'Doe mij maar stenen,' zei Zandpad.
'Stoplichten voor mij,' zei Zebrapad.
'Ruimte voor mijn benen,' zei Gangpad.
'En ik wil eindelijk vrij,' zei Dievenpad, en hij vluchtte ervandoor.
Bospad wou lanen, Slingerpad lianen,
Rechtepad wou kronkels, Kronkelpad wou recht,
Wandelpad wou landingsbanen, netjes aangelegd,
Koffiepad wou suikerklontjes, Levenspad wou avontuur.
Zijlpad wou niet recht maar rondjes, Recht van
Overpad een hekje op den duur Wie er niets zei, dat was Schildpad:
Die had alles wat hij ooit gewild had.
Robert-Jan Henkes in “Wit als een wat”
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om te kleuren
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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

Stichting Jongerenkerk Venlo
NL12ABNA0414143299
Stichting Vrienden van
Jongerenkerk Venlo
Secretariaat:
Mevr. Gerrie Gijsen, secretaris
Gerard de Vlamingstraat 19
077-3549400
Gerrie.gijsen@gmail.com

de

Bankrekening Stichting Vrienden
NL41RABO0173802850

Diaconiefonds
Diaconiefonds Jongerenkerk Venlo
Info: Lilo Stark
voor projecten ver weg en heel dichtbij
NL46ASNB0871015617
o.v.v. renteloze lening of gift.
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
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:
Corry Flüggen, 077 - 3510752
of: Truus v.d. Heijden, 077 - 3827363

JK - Jouw Kerk - inleveren kopij
De volgende JK-Jouw Kerk verschijnt op
zondag 30 december 2018.
Kopij voor dat nummer kan tot en met
16 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.
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