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JONGERENKERK VENLO
  Het verhaal gaat verder ...

elke zondag 10 uur 



agenda april - mei 2019

a p r i l   2 0 1 9

05 19.30 u. Bijeenkomst ouders communicanten (tot 21.00 u.)
07 10.00 u. JK-zondagviering - 5e zondag 40-dagentijd
07 10.30 u. Ghana-ontmoeting Vastenactie 2019 - Venlo-zuid (tot 13 u.)
10 10.00 u. Communicanten 2019 gaan brood bakken (tot 12 u.)
10 13.30 u. Communicanten 2019 maken palmhöltjes (tot 15.30 u.)
13 09.30 u. “opschoon-actie” + gezamenlijke lunch (tot 14.00 u.)
14 10.00 u. JK-zondagviering - Palmzondag
14 11.30 u. Palmhöltjes-optocht Venlo (tot 13.00 u.)
15 16.30 u. Evaluatie “opschoon-actie” (tot 18.00 u.)
16 19.30 u. Vastenactie: lezing Ghana. Mariakerk Venlo-zuid (tot 21.30 u.)
18 17.00 u. Maaltijd met communicanten b.g.v. Witte Donderdag
18 20.00 u. JK-viering van Witte Donderdag
19 20.00 u. JK-gebedsdienst b.g.v. Goede Vrijdag
20 20.00 u. JK-viering: Paaswake
21 10.00 u. 1e Paasdag - JK-viering: Pasen
22 10.00 u. 2e Paasdag - géén viering
28 10.00 u. JK-zondagviering
28   14.00 u. Bezoek bisschop Smeets aan Groenewold en Jongerenkerk

m e i   2 0 1 9

05 10.00 u. Bezinnende maaltijd en Fair Trade-bijeenkomst (tot 15.00 u.)
06 16.30 u. Overleg Pastoraal Team (tot 18.00 u.)
08 09.00 u. JK versieren voor 1e communieviering
08 13.30 u. Bijeenkomst communicanten 2019 (tot 15.30 u.)
10 09.00 u. JK versieren voor 1e communieviering (tot 12.00 u.)
12 10.00 u. Viering Eerste Communie
14 13.00 u. Conferentie Bindkracht (tot 17.00 u.)
19 10.00 u. JK-zondagviering
26 10.00 u. JK-zondagviering
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vieringen maart - april 2019 
V. = voorganger;  A. = assistent;  L. = lector; + = muziek/zang

Zondag 7 april 2019, 10.00 uur
6e  zondag veertigdagentijd
Viering van breken en delen

V. Truus van der Heijden
A. Leo Verbeek
L. Lenie Verhoeckx
+ JK-koor

Woensdag 10 april 2019, 19.15 uur
Taizégebed

V. Taizégroep JK Venlo
+ Samenzang Taizéliederen

Aansluitend koffie en thee

Zondag 14 april 2019, 10.00 uur
Palmzondag

Viering van breken en delen
V. Truus v.d. Heijden en Hub v.d.

Bosch
A.  communicanten, Henneke,

Margriet.
+ JK-koor

Donderdag 18 april 2019, 20.00 uur
WITTE DONDERDAG - Eucharistieviering
V. pastoraal team
A. Marjo Bongers
L. Max Görtjes
+ JK-koor

Vrijdag 19 april 2019, 20.00 uur
GOEDE VRIJDAG - Gebedsdienst

V. Hub van den Bosch
A. Marlein Vaessen
L. Monika Lindackers
+ Hans Cuppen (zang)

Zaterdag 20 april 2019, 20.00 uur
PAASZATERDAG

Paaswake - eucharistieviering
V. Piet Giesen en Hub van den Bosch
A. Peter Verhoeckx
L. Daniëlle Wipkink
+ Louise van den Brand

Zondag 21 april 2019, 10.00 uur
PAASZONDAG

Eucharistieviering 
V. pastoraal team
A. Marjo Bongers
L. Max Görtjes
+ JK-koor

Maandag 22 april 2019
2e PAASDAG

Géén viering

Zondag 28 april 2019, 10.00 uur
Beloken Pasen

Viering van breken en delen
V. Truus van der Heijden
A. Henneke Roox
L. Margriet Meerts-Kwarten
+ Maara & Friends
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Zondag 5 mei 2019, 10.00 uur
GEEN VIERING MAAR BEZINNENDE
MAALTIJD
Bezinnende gedachten ds. Silvis en Hub
van den Bosch
+ JK-koor eventueel aangevuld met

leden Cantorij Joriskerk
Aansluitend onthulling bordjes JK
Groene kerk en Fairtrade kerk (nadere
informatie volgt)

Woensdag 8 mei 2019, 19.15 u.
Taizégebed

V. Taizégroep JK
+ samenzang Taizéliederen
Aansluitend koffie en thee

Zondag 12 mei 2019, 10.00 uur
VIERING 1E COMMUNIE  2019

Eucharistieviering
V. Piet Giesen, Truus v.d. Heijden, Hub

v.d. Bosch
A. communicanten 2019
+ JK-koor + communicanten

Zondag 19 mei 2019, 10.00 uur
Eucharistieviering

V. Deken Spee
A. Marlein Vaessen
L. Monika Lindackers
+ Spirit of Love

Zondag 26 mei 2019, 10.00 uur
Viering van breken en delen

V. Truus van der Heijden
A. Henneke Roox
L. Margriet Meerts-Kwarten
+ Blokfluitsensemble Musica Mosa 

verjaardagen in april 

06 apr Harry van Heijst
09 apr Carina Eumelen - communicant 2017 
10 apr Corry van de Wouw
22 apr Marian Linssen - JK Big Band (saxgroep)
23 apr Truus van der Heijden - Pastoraal Team
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Palmzondag 14 april 

Gebedsdienst rond Palmzondag en Palmhöltjesoptocht

Op zondag 14 april is er om
10.00 uur een gebedsdienst
b.g.v. Palmzondag. 
De communicanten zullen dan
aanwezig zijn en meedoen in
deze gebedsdienst.

Aansluitend gaan we naar de
Martinuskerk voor de
Palmhöltjesoptocht.
 
We hopen dat velen aanwezig
zullen zijn om zo een aanvang
te maken met de Goede Week. 

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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Paasgedachten 

Als ik ‘Pasen' hoor  
Als ik ‘Pasen' hoor, 

dan moet ik denken aan een enorme berg. 

Ik sta aan de voet en kijk omhoog. 

Wat voel ik me klein.  

Als ik ‘Pasen' hoor, 

dan moet ik denken aan 

een enorme sneeuwvlakte. 

Je hebt geen idee waar je bent 

of waarheen je moet gaan.  

Aan een vriendelijke vallei van gras 

en geurende bloemen en kabbelende beekjes.  

Als ik ‘Pasen' hoor, 

dan moet ik denken aan een menigte mensen 

die zingend door de straten van de hoofdstad lopen. 

Ze hebben de strijd voor hun vrijheid gewonnen.  

Als ik ‘Pasen' hoor, 

dan moet ik denken aan een vrouw naast het bed 

waarop haar man ligt, zojuist gestorven. 

Ze moet alleen verder, maar wil zijn hand nog niet loslaten.  

Aan kinderen die voor elkaar de paaseieren verstoppen 

die ze eerst zelf hebben gevonden.  

Als ik ‘Pasen' hoor,

dan moet ik denken aan 

alles wat ons overweldigt.
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JEZUS LEEFT!

Weer wordt de Heer gekruisigd,

gelijk door d'eeuwen heen.

Weer weet Hij zich verlaten,

verdrietig en alleen.

Vernederd door zo velen

verdraagt Hij hoon en spot,

zoekt Hij in droeve uren

Zijn Zender en Zijn God.

Bij elke wrede oorlog

slaat men Hem aan het kruis.

De tempel die Hij bouwde

vernietigt men tot gruis

en nog is niet te peilen

wanneer 't geweld verstilt.

Zo heeft toch onze Heiland

Zijn offer nooit gewild!

Laat ons tezaam verbroed'ren,

zodat de nacht verdwijnt

en Hij die opgestaan is

ons glorierijk verschijnt.

Dan vieren wij het Paasfeest

niet slechts met onze stem,

maar juicht ons hart vol vreugde:

"Hij leeft en wij met Hem!"

DE OPSTANDING

Ze had het vaak gelezen,

haar leven lang gehoord,

dat Jezus was gekruisigd,

Zijn handen diep doorboord

en dat Hij na drie dagen

uit 't graf verrezen was.

Maar 't wist haar niet te raken

als zij dit wonder las.

Haar eigen levenspad was

van vele tranen nat,

tot de verrijzenis haar

ineens gegrepen had.

De Heer gaf het bewijs dat

de opstanding bestaat,

die boven al het lijden

en 't zwaarste kruis uitgaat.

Zo werd die grootse morgen

de aanvang van een dag,

waarop zij heel haar leven

in 't licht van Pasen zag.

Ze weet dat niets ter wereld

Gods almacht kan weerstaan

en die daarin geloven

met Jezus opwaarts gaan!
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zondag 28 april

Bisschop Smeets
bezoekt Jongerenkerk

en Groenewold

In het weekend van vrijdag 26 tot
en met 28 april brengt bisschop
Smeets een bezoek aan het
dekenaat Venlo. Hij bezoekt in
die drie dagen alle delen van het
dekenaat en op zondag zal hij de
Martinuskerk in een pontificale
viering verheffen tot basiliek.

Aansluitend is een receptie in de maaspoort van 12.00-14.00 uur.

Op zondagmiddag zal hij vanaf 14.00 uur een bezoek brengen aan de
Jongerenkerk en het Groenewold. Het programma ziet er als volgt uit:

14.00 u. ontvangst in de Jongerenkerk.
14.05 u. welkom door Gerrie Gijsen als voorzitster van de Stg. Jongerenkerk Venlo
14.10 u. a.h.v. wat beeldmateriaal vertellen we kort iets over het Groenewold en

de Jongerenkerk.
14.20 u. in gesprek met de bisschop onder het genot van een kop koffie.
15.00 u. afsluiting in de Jongerenkerk en de bisschop gaat naar het Groenewold.

Tussen 15.10-16.00 uur verzorgt de Staf en het bestuur van het Groenewold het
bezoek aldaar.

Iedereen is van harte uitgenodigd om vanaf 14.00 uur tot en met 16.00 uur
aanwezig te zijn in de Jongerenkerk en aansluitend in het Groenewold.

Bestuur en Pastoraal Team van de Jongerenkerk Venlo
Staf en Bestuur Groenewold
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zondag 5 mei

rondom Fairtrade, Global Goals, prolongatie Fairtrade Titel gemeente Venlo en
onthulling bordjes Jongerenkerk Venlo ‘groene kerk' en ‘Fairtrade kerk'.

Zondag 5 mei 2019 zal anders worden ingevuld. Vanuit de Werkgroep Fairtrade
Jongerenkerk Venlo i.s.m. de Joriskerk en Fair Venlo zijn we bezig een programma
voor deze dag samen te stellen. Het draait hierbij om de ‘duurzame wereldwijde
doelen' .
Het programma van die dag ziet er als volgt uit:
10.00-11.00 u. bezinnende maaltijd met teksten, gezang en gebeden tijdens een

eenvoudige broodmaaltijd.
11.00-12.00 u. uitreiking titel Fairtrade gemeente aan de gemeente Venlo en

onthulling van de bordjes fairtrade en groene kerk van de
Jongerenkerk venlo

12.00-15.00 u. fairtrade markt, Eerlijke Winkelroute, eventueel Workshop,
muziek, een drankje en een hapje.

Al met al een dag voor beleving!
In de Jk Jouw Kerk van 26 april en tijdens de mededelingen zal meer informatie
volgen.

Werkgroep Fairtrade Jongerenkerk Venlo
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“mantelzorg”in Blerickse optocht 2019

“mantelzorg”

De dames van de mantelzorg, 
Lenie, Truus en Petra, 

zeggen een 
DANKJEWEL 

voor alle sponsoren van de mantels.

Truus, Petra en Lenie
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samen ontbijten

Beste allemaal,

Er is weer een nieuwe datum gepland voor het gezamenlijk ontbijt:  

zaterdag 20 april 2019 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 drie kopjes koffie of thee. De totale
kosten bedragen € 4,95 

Ik zie jullie graag tegemoet! 
Hartelijke groet, Marjo Bongers

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)
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uitnodiging van de “Hermenie”

Bevrijdingsdag  Zondag 5 mei 2019 - Domani 15.00 uur

Geachte lezer,

Na een geweldig concert vorig jaar in Domani, geeft Koninklijk Philharmonisch
Gezelschap Venlo wederom een bevrijdingsconcert, en wel op zondag 5 mei as.
Sef Derkx zal, met hulp van beeldmateriaal van Venlo na de oorlog, de luisteraars
door het programma leiden. De harmonie o.I.v. John Bartels begeleidt de solisten
Renée Steenvoorden en Frank Donders, waarbij gekozen is voor een toepasselijk
repertoire wat hoort bij de tijd van de bevrijding.
Het belooft een indrukwekkende middag te worden, waarbij wij u graag van harte
welkom heten. Het concert begint om 15.00 u. en de zaal gaat open om 14.30 u.
Kaarten kunt u bestellen via www.domani-venlo.nI. Indien u lid bent van de SOB
ontvangt u, op vertoon van uw lidmaatschapskaart, korting op het entreebewijs.
Wij hopen van harte u te mogen begroeten.

Koninklijk Philharmonisch Gezelschap Venlo
Yvonne Timmermans, Secretaris

koffie-opbrengsten febr.2019

Datum Gebruikers Contant p.p. gemiddeld
3-2 35 36 1.03
10-2 30  32 1,07
17-2 32  35 1,09
24-2 29  36 1,24
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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 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

Stichting Jongerenkerk Venlo
NL12ABNA0414143299

Stichting Vrienden 
van de Jongerenkerk Venlo
Secretariaat:
Mevr. Gerrie Gijsen, secretaris
Gerard de Vlamingstraat 19
06 - 453 725 74
Gerrie.gijsen@gmail.com

Bankrekening Stichting Vrienden
NL41RABO0173802850 

JK - Jouw Kerk - inleveren kopij
De volgende JK-Jouw Kerk verschijnt op
zondag 28 april 2019.
Kopij voor dat nummer kan tot en met
19 april 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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