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

agenda nov. - dec. 2019
november 2019
01
02
03
04
06
07
10
15
17
24

20.00 u.
19.00 u.
10.00 u.
16.30 u.
16.30 u.
16.00 u.
10.00 u.
13.30 u.
10.00 u.
10.00 u.

Film “Miele” in kader van Nacht der Zielen 2019
Nacht der Zielen (tot 21.00 u.)
JK-zondagviering - Allerheiligen/Allerzielen
Evaluatie “Opschoonactie” (tot 18.00 u.)
Vergadering Stg. Vrienden van de JK (tot 18.00 u.)
Dialoogtafel in Blariacumcollege (tot 18.00 u.)
JK-zondagviering
Bijeenkomst communicanten 2020 (tot 15.30 u.)
JK-zondagviering
JK-zondagviering - Christus Koning - afsluiting kerkelijk jaar
- 50-jarig huwelijk Bert en Hannie Kort

december 2019
01
02
08
13
15
22
22
23
24
24
25
26
28
29

10.00 u.
16.30 u.
10.00 u.
13.30 u.
10.00 u.
10.00 u.
19.00 u.
13.30 u.
18.00 u.
22.00 u.
10.00 u.
10.00 u.
13.30 u.
10.00 u.

JK-zondagviering - 1e adventszondag - bezoek van Sinterklaas
Overleg Pastoraal Team
JK-zondagviering - 2e adventszondag
Bijeenkomst communicanten 2020 (tot 15.30 u.)
JK-zondagviering - 3e adventszondag
JK-zondagviering - 4e adventszondag
Adventswandeling 2019 (tot 21.00 u.)
Bijeenkomst communicanten 2020 (tot 15.30 u.)
Kerst-familieviering
Kerstnachtviering
Viering van eerste Kerstdag
Viering van tweede Kerstdag
Kerstconcert “De vierde koning” door VoKomotion
JK-zondagviering - 40-jarig huwelijk van Harry en Marieke van
Heijst - Joosten

Nieuwjaarsdag 2020: 11.00 u. (niet om 10 u. !) JK-Nieuwjaarsviering
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vieringen nov. - dec. 2019
V. = voorganger; A. = assistent; L. = lector; + = muziek/zang
Zondag 3 november 2019, 10.00 uur
ALLERHEILIGEN-ALLERZIELEN
Viering van breken en delen
V. Hub van den Bosch
A. Peter Verhoeckx
L. Therezi Ezendam
+ JK-koor

Zondag 1 december 2019, 10.00 uur
1e zondag Advent+Sinterklaas
Viering van breken en delen
V. Truus van der Heijden en Hub van
den Bosch
A. communicanten+Zwarte Pieten
+ JK-koor

Zondag 10 november 2019, 10.00 uur
Eucharistieviering
V. Piet Giesen
A. Aggie van der Plaat
L. Daniëlle Wipkink
+ JK-koor

Zondag 8 december 2019, 10.00 uur
2e zondag Advent
Viering van breken en delen
V. Piet Linders
A. Hannie en Bert Kort en Erna
Schreurs
+ JK-koor

Zondag 17 november 2019, 10.00 uur
Viering van breken en delen
V. Truus van der Heijden
A. Henneke Roox
L. Margriet Meerts-Kwarten
+ Muziekgroep Velden
Zondag 24 november 2019, 10.00 uur
CHRISTUS KONING
50 jarig huwelijk Hannie en Bert Kort
Viering van breken en delen
V. Hub van den Bosch
A. Marlein Vaessen
L. Monika Lindackers
+ JK Big Band

Zondag 15 december 2019, 10.00 uur
3e zondag Advent
Eucharistieviering
V. Piet Giesen en Hub van den Bosch
A. Leo Verbeek
L. Max Görtjes
+ fam. Bakokimi
Zondag 22 december 2019, 10.00 uur
4e zondag van de Advent
Viering van breken en delen
V. Truus van der Heijden
A. Henneke Roox
L. Margriet Meertz-Kwarten
+ Spirit of Love
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Dinsdag 24 december 2019, 18.00 uur
Kerst-familieviering
Viering van breken en delen
V. Truus van der Heijden en Piet
Linders
A. communicanten + Henneke Roox
L. Margriet Meertz-Kwarten
+ samenzang
Dinsdag 24 december 2019, 21.30 uur
KERSTCONCERT JK-koor + JK Big Band
Dinsdag 24 december 2019, 22.00 uur
Kerstnachtviering - Eucharistieviering
V. Piet Giesen en Hub van den Bosch
A. Mieke Verkoeijen
L. Max Görtjes
+ JK-koor + JK Big Band
Woensdag 25 december, 10.00 uur
1e Kerstdag - Eucharistieviering
V. Pastoraal Team
A. Marjo Bongers
L. Daniëlle Wipkink
+ Triple Quartet

Donderdag 26 december, 10.00 uur
2e Kerstdag
Viering van breken en delen
V. Hub van den Bosch
A. Aggie van der Plaat
L. Paul-Jan Heijnen
Zondag 29 december 2019, 10.00 uur
40 jarig huwelijk
Marieke en Harry van Heijst
Viering van breken en delen
V. Hub van den Bosch
A. Marlein Vaessen
L. Monika Lindackers
+ Triple Quartet
Zondag 1 januari 2020, 11.00 uur
Nieuwjaarsdag
Viering van breken en delen
V. Hub van den Bosch
A. nog niet bekend
L. nog niet bekend
+ JK-koor

Geen gedachte kan jou van streek maken
Geen gedachte kan jou in verwarring brengen
Geen gedachte kan jouw rust verstoren
Geen gedachte kan jou ongelukkig maken
Tenzij je hem gelooft
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- Erik van Zuydam

verjaardagen in november
1
10
10
11
13
13
24
27
30

Joris Roodbeen
Bert Kort
Jill Roulaux
Ans Bongers
Dorothé Ezendam
Simon Lague
Ans van Zuijlen
Marjo Bongers
Etty Lahaye

communicant 2020
Liturgie Werkgroep
communicant 2017
lid JK Koor
lid JK Koor
JK Big Band (basgitaar)
assistent / lector

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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Nacht der Zielen 2019
Vrijdag 1 november film ‘Miele’
(Valerie Golino / 2013 )
Het verhaal draait om de eigenzinnige Irene, wonend aan de kustlijn van Rome
denken haar vriend en haar vader dat zij studeert, maar in werkelijkheid smokkelt
ze inslaapmid-delen voor honden van Mexico naar Italië. Werkend onder de naam
Miele (honing), is het haar taak om terminaal zieken in waardigheid te laten sterven door ze het inslaapmiddel toe te dienen. Op een dag brengt ze een nieuwe
‘cliënt’ een fatale dosis, maar dan blijkt dat de man wel de wens heeft om te
sterven, maar niet ziek is. Irene is vastbesloten niet verantwoordelijk te zijn voor
zijn dood. Vanuit dit punt zijn Irene en de man, zijn naam is Grimaldi, ongewild tot
elkaar veroordeeld. Er ontstaat een bijzondere band tussen de twee, waardoor
Irene’s leven voor altijd zal veranderen.
Aanvang 19.30 uur ’t Groenewold Venlo (Begijnengang 17).
Aansluitend is er een nabespreking / Entree: vrijwillige bijdrage.

Zaterdag 2 november
Op 2 november a.s. vindt de 16e editie van de Nacht der Zielen plaats rondom het
thema ‘Op leven en dood’.
De Nacht der Zielen is bedoeld om op een eigentijdse wijze stil te staan bij hen die
ons zijn ontvallen. 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 brengen om stil te staan en onze dierbare
overledenen te herdenken.
Dit jaar staat er een wandelprogramma gepland dat langs plekken van herinnering
voert. Start vindt plaats bij het monument van de Wereldvredesvlam waarna de
tocht de Familiekerk zal aandoen, het Rosarium en de St. Martinuskerk met als
eindpunt het Nieuwe Baken. Aan het programma werken o.a. Sef Derkx en Herman Verwey mee.
U bent van harte uitgenodigd.
Aanvang 19.00 uur Monument Vredesvlam Julianapark (achter Limburgs Museum).
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zondag 3 november 2019
Allerheiligen en Allerzielen in de JK

NOORDOOST-INDIA
Op zondag 3 november 2019 zullen we in de viering ter gelegenheid van
Allerheiligen en Allerzielen in de Jongerenkerk stilstaan bij hen die zijn overleden
tussen 4 november 2018 en 3 november 2019 en die staan opgetekend in het Boek
van de Gemeenschap.
We zullen hen gedenken, door een licht voor hen te ontsteken en hen bij naam te
noemen. 22 namen zullen klinken in deze viering.
Van harte nodig ik u uit om aanwezig te zijn in deze viering om ZELF het lichtje te
ontsteken als familie, als nabestaanden of als vriend of vriendin.
We hopen dat we dan met velen samen mogen zijn.
Hub van den Bosch (pastor JK Venlo)
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bij Allerzielen
Soms een enkele keer ...
Soms, een enkele keer
met heel veel moeite en voornamelijk toevallig,
lukt het iemand
om met beide armen zijn verdriet te omvatten.
Hij tilt het op.
Laat de deur niet op slot zijn, nu…
Hij duwt hem open met zijn knie
en loopt met grote breedsporige passen naar buiten.
Kijk uit! roept hij
want het verdriet is zo groot dat hij er niet overheen kan kijken
en doorzichtig is het nooit.
Ver weg, in een sloot of op een drassige plek
onder populieren
of achter een scheve schutting tussen oude autobanden,
speelgoed, resten van een vuur
gooit hij het neer
en fluitend loopt hij terug naar huis.
(Toon Tellegen)

als de muziek zwijgt …
Soms zwijgt de muziek, maar is het lied nog niet ten einde.
De ongespeelde noten blijven zweven in de lucht,
de ongezongen woorden veranderen in een zucht.
Een zucht van verdriet en gemis,
van alles wat niet meer is,
en nooit meer komen zal.
Maar in de verte klinkt zacht een melodie,
een melodie van herinneringen, van alles wat geweest is
en nooit verdwijnen zal. Een melodie van hoop en liefde, die de weg plaveit.
De lange, hobbelige weg die we moeten gaan, totdat alle tranen zijn geschreid.
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Geef me je hand en houd me vast …
Geef me je hand en houd me vast
want het is nu zo donker om me heen.
Ik voel me soms zo mateloos alleen
het leven draag ik als een last.
Wees stil, want woorden gaan verloren
in een orkaan die mij nu overspoelt.
Ik weet dat je het goed bedoelt
maar soms kan ik die woorden niet meer horen
Geef me je schouder om op uit te huilen
en luister naar mijn eindeloos verhaal.
Vertaal mijn tranen in onuitgesproken taal
geef me je armen om in weg te schuilen.
Wanneer je mij met warmte blijft omringen
dan zal de wereld niet zo koud meer zijn
en zal ik - ondanks alle pijn toch op een dag weer vogels horen zingen

Eenzaamheid los je niet werkelijk op
door het aangaan van sociale contacten.
Niet dat daar iets mis mee is - integendeel maar het neemt de wortel van het leed niet weg.
Eenzaamheid komt voort uit ego-bewustzijn;
het geloof een afzonderlijk fragment te zijn.
Eenzaamheid is niet een vijand die moet worden bestreden,
het is een oude vriend die je wil helpen om te ontwaken
uit de droom van afgescheidenheid.
Erik van Zuydam
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Dialoog 2019
Blariacumcollege , Drie Decembersingel 40 Blerick

Donderdag 7 november
De straat… De straat is veel meer dan een verzameling huizen en hun bewoners.
De straat waar je woont, wordt op zeker moment mijn straat…
Praat mee over ’mijn straat en ik’

16.00 uur Ontvangst & dialoogtafels
Met gasten en leerlingen van het Blariacumcollege
18.00 uur Maaltijd Resto VanHarte
Aanmelden en info via:
Marieke van Heijst, directiesecretaresse Blariacumcollege tel. 077-3590207
Hub van den Bosch / Piet Linders, Stichting ’t Groenewold tel. 077-3546689
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zelf sjöldj
15 november
Op vrijdagmiddag 15 november organiseert Bindkracht Venlo (‘t Groenewold)
i.s.m. Theater de Garage de voorstelling met het ThemaTheater “Zelf Sjöldj”
rondom het thema armoede.
Het is een interactieve en ludieke uitvoering waar je op het puntje van je stoel zit.
De verhalen van mensen die zelf in
armoede leven of hebben geleefd staan daarin centraal. Verhalen die verteld
worden in sketches, monologen en liedjes. Verhalen met een traan, maar zeker
ook met een glimlach en soms zelfs met een schaterlach. Onderdeel van de
voorstelling is ook dat de gasten worden uitgedaagd om zelf na te denken over hun
opvatting over armoede.
Het ThemaTheater wordt verzorgd door acteurs en medewerkers van stichting
Turba. (www.stichtingturba.nl). De voorstelling wordt ondersteund door het
Kansfonds dat projecten t.b.v. kwetsbare mensen ondersteunt.
Voor info zie : www.kansfonds.nl
www.bindkrachtvenlo.nl
www.stichtinggroenewold.nl
www.depijler.nl
De voorstelling is voor iedereen toegankelijk en de entree is vrij.
U bent van harte welkom.
(Er is plaats voor 60 personen.)
Datum:
Tijd:
Plaats:
Aanmelden:
Entree:

vrijdag 15 november
14.00 - 16.00 uur
Theater de Garage (Saxenkampstraat 2, 5912 EB Venlo)
’t Groenewold 077-3546689 / info@stichtinggroenewold.nl
Vrij.
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koffie-bijdrage september 2019
Datum Gebruikers
1-9
30
8-9
20
15-9
25
21-9
22
28-9
16

Contant
€ 32,€ 13,€ 26,€ 22,€ 26,-

p.p. gemiddeld
€ 1,07
€ 0,65 (!)
€ 1,04
€ 1,€ 1,63

prijsafspraak koffie: kop koffie € 1,00 / tweede kop € 0,50 / bijlage (koekjes) gratis
d.d.: 1-10-2019
Martin Huizinga

MISSIO Wereldmissiemaand 2019: NOORDOOST-INDIA
De opbrengst t.b.v. Wereldmissiemaand 2019 in de Jongerenkerk Venlo bedroeg
170,00 euro.
Hartelijk dank daarvoor.

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)

Wat ziet God als Hij
in jouw kleerkast kijkt ?
VANUIT DE
GROENE KERK

Wat zou God zien als Hij in jouw kledingkast kijkt?
Dat lijkt misschien een vreemde vraag. Waarom zou je na moeten denken over
welke kleding je koopt en of dat wel of niet goed is? Wat heeft dat met geloof te
maken?
Achter kleding zit een verhaal. Het leven van de katoenboer, de katoenplukker en
de fabrieksarbeider die dag-in-dag-uit in slechte arbeidsomstandigheden moeten
werken om kleding te produceren die wij dragen. Zij betalen daarvoor een hoge
prijs, maar krijgen een schamel loon. Zo laag dat kinderen in dergelijke landen vaak
moeten werken om lage inkomsten van ouders aan te vullen. Voor de bewerking
van de katoenplant worden vaak giftige bestrijdingsmiddelen gebruikt die mensen
ziek maken. En dat voor een shirt dat wij voor minder dan € 15,- kopen. Dat is een
verhaal van onrecht. Is dat gekochte shirt dan wel eerlijk? Doe je wel recht aan de
arbeider die daar hard voor werkt?
Wat heeft dit met ons geloof te maken?
De Bijbel vraagt ons om recht te doen aan onze medemens. Lees Micha 6:8 mee,
waarin staat: Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de Heer van je wil:
niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van
je God (NBV vertaling).
En er is een andere treffende bijbeltekst - Jakobus 5:4 - die gaat over oneerlijkheid.
Zie, het loon van de arbeiders die uw velden gemaaid hebben dat door u achtergehouden is, schreeuwt tot God. En de jammerklachten van hen die geoogst hebben
zijn doorgedrongen tot de oren van de Heere van hemelse legermachten (HSV
vertaling).
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Door deze teksten begon ik zo'n 9 jaar geleden mijn kleding anders te bekijken.
Hoe kan ik kleding dragen waar onrecht en de roep van de arbeiders aan kleeft? Als
God hun roep hoort, moet ik toch ook luisteren? Daarom koop ik alleen eerlijke
kleding. Dat is best lastig, want er is weinig aanbod en vaak is het best prijzig.
Dus begon ik zelf een eerlijk kledingmerk voor mannen, met de tekst uit Jakobus
5:4 als inspiratie voor de naam van het merk: J54. Een soort reactie op Jakobus 5:4.
Het logo bestaat uit 3 katoenplanten die refereren naar de landarbeiders. De kleding is van 100% biologisch katoen en heeft het FairWear-keurmerk waarmee goede arbeidsomstandigheden van de arbeiders gewaarborgd zijn.
Kijk op www.j54.nl voor de kleding en meer informatie, of kijk op Instagram op
j54_kleding.
Wat wil je dat God ziet als Hij in jouw kast kijkt?
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blijf bij ons
Langs de weg van ons leven loopt er een draad.
Het is een draad die zingt, soms.
Een beetje gelijk de draden tussen twee telefoonpalen :
als de wind erin zit hoor je iets
als een verre melodie die je doet opkijken.
Naast de weg van ons leven loopt
er ook zo 'n draad. De draad God.
En het is wel goed bij het begin van elke dag
bijvoorbeeld eens op te kijken, hé te zeggen,
de gewone dingen te vergeten en te luisteren.
Misschien maken wij dan bij onszelf de bedenking :
ja, ik hoor de draad suizen,
ik herken de melodie, haar naam is zó.
Maar de volgende dag stel je vast dat de melodie
anders is. God heeft immers vele namen.
Maar het mooiste is wel, dat de draad God
je altijd begeleidt op de weg doorheen het leven.
Altijd loopt hij naast je mee.
En soms begint hij te zingen :
telkens een nieuw lied over het leven.
Wie kan stil zijn en luisteren,
zal de draad God horen,
die kan het lied misschien ook meezingen.
(uit 'Je mooiste naam is leven')
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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 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 24 november 2019.
Kopij voor dat nummer kan tot en met
15 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.
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