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Nieuwsbrief voor medewerkers en bezoekers
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JONGERENKERK VENLO
Het verhaal gaat verder ...
elke zondag 10 uur

bij de voorpagina:
Door alle narigheid het spoor bijster raken?
Met Kerstmis hoorden we dat een Kind de weg wijst!

agenda januari-februari 2021
Vanwege de lockdown blijft de Jongerenkerk zeker t/m 19 januari gesloten en zijn
er t/m 31 januari geen vieringen,
januari 2021
27 13.30 u. bijeenkomst communicanten 2021 (tot 15.30 u.)
27 16.30 u. Vergadering Stg. Vrienden van de JK (tot 18.00 u.)
februari 2021
07 10.00 u. JK zondagviering
14 10.00 u. JK zondagviering
17 19.00 u. Gebedsdienst Aswoensdag
21 10.00 u. JK zondagviering - 1e zondag van de 40-dagentijd
24 13.30 u. bijeenkomst communicanten 2021 (tot 15.30 u.)
28 10.00 u. JK zondagviering - 2e zondag van de 40-dagentijd

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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vieringen februari 2021
onder voorbehoud van de ontwikkelingen
V.=voorganger; A.=assistent; L.=Lector
Woensdag 17 februari 2021, 19.00 uur
Aswoensdag
Gebedsdienst
V. Hub van den Bosch
+ cd’s

GEEN VIERINGEN
TOT EN MET 31 JANUARI
Zondag 7 februari 2021, 10.00 uur
Eucharistieviering:
woord en gebed + communie
V. Ruud Willemsen
A. nog niet bekend
L. nog niet bekend
+ JK Koor

Zondag 21 februari 2021,10.00 uur
Breken en delen/ woord en gebed
V. Hub van den Bosch
A. nog niet bekend
L. nog niet bekend
+ nog niet bekend

Woensdag 10 februari 2021, 19.15 uur
Taizégebed
V. Taizégroep JK Venlo
+ Taizéliederen
Aansluitend koffie en thee

Zondag 28 februari 2021, 10.00 uur
breken en delen/woord en gebed
V. Truus van der Heijden
A. Margriet Meerts-Kwarten
L. Henneke Roox
+ nog niet bekend

Zondag 14 februari 2021, 10.00 uur
breken en delen/woord en gebed
Carnavalszondag
V. Truus en Petra
+ nog niet bekend
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gedachten bij het
nieuwe jaar
We staan op de drempel van 2021. We laten
een bijzonder jaar achter ons. Graag hadden we
elkaar in deze dagen willen omarmen, de hand
willen schudden en van harte een zalig en
voorspoedig nieuw jaar willen wensen. De
harde lockdown maakt dit echter onmogelijk.
Toch wil ik aan het begin van dit nieuwe jaar
2021 op de eerste plaats iedereen alle goeds toewensen en vooral een goede
gezondheid. Met elkaar kunnen we daarvoor zorgen door ons te houden aan
maatregelen die er juist zijn om dit waar te maken.
Op de tweede plaats wil ik ieder bedanken voor elke kleine bijdrage dan ook aan
het goed laten functioneren van de Jongerenkerk Venlo. Ieder steentje is
waardevol. Alleen samen maken we het waar een gemeenschap te zijn die er is
voor elkaar en voor hen die bij ons aankloppen.
Ja, nu 2021.
We kunnen geen koffiedik krijgen. We weten niet hoe zich 2021 zich zal ontwikkelen. Natuurlijk is er hoop en vertrouwen dat we na deze harde lockdown en met
de aanvang van vaccinatie langzaam maar zeker weer in ‘normale' doen komen.
Ik blijf er vertrouwen in houden dat we spoedig op zondagmorgen weer open
kunnen, al is het met een lichtje aansteken en ontmoeting. En dat we ergens in
februari of maart weer vieringen kunnen gaan houden.
Natuurlijk lopen zaken ook gewoon door en blijven we ook in deze tijd, waarin we
de Jongerenkerk dicht gedaan hebben proberen contact te houden en ieder te
informeren over wat er speelt.
Ik blijf er op vertrouwen dat ergens halverwege het jaar alles weer gewoon zijn
gangetje gaat en we een streep kunnen zetten onder corona. Dat we dan weer
kunnen zeggen: ‘Zie je elke zondag om 10.00 uur in de Jongerenkerk.
Voor dit moment wens ik jullie een goede tijd toe en fijne laatste dagen van het
jaar in huiselijke kring. We zien elkaar in het nieuwe jaar!
Zalig Nieuwjaar en alle goeds.
Hub van den Bosch
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mijn andere kerstverhaal
Ik stel me Jozef voor. Een jonge man, goed vakman, prettige kerel en met plannen
om met Maria door het leven te gaan. Maria, leuke meid van zo'n 17 jaren, goed
bekend en goedlachs.
Dan komt Maria hem vertellen dat zij bezoek heeft gehad van een engel. Wat zou
Jozef daarvan gedacht hebben? Fantasie? Gedroomd? Is Maria ondanks alles
misschien toch een beetje labiel in haar hoofd…….? En kort daarop komt ze jozef
vertellen dat ze in verwachting is. Ik kan me alleen maar indenken dat Jozef geen
grond meer voelde onder zijn voeten. Wat gebeurt hier in hemelsnaam? Wie is er
gek geworden?
Dan droomt hij dat het goed zal komen en dat het Kind erg belangrijk zal worden.
Maar ja, het is een droom. Heb je dit dan gedroomd omdat je onderbewustzijn dat
graag wilde? En wat moet hij nu? Ik kan de twijfel en onzekerheid van Jozef bijna
voelen. Hij heeft alleen het verhaal van de engel van Maria.
Dan komt Rome, de bezetter, met de order naar Bethlehem te gaan om zich te
laten inschrijven voor de volkstelling. Paniek. Hoe doen we dat? Maria, tegen de
tijd dat we daar zijn moet de kleine komen. Weer vragen en twijfel. Toch zijn zij
gegaan. Ze moesten, met de Romeinse soldaten achter zich. Maar hoe? De
afbeeldingen laten altijd een ezeltje zien waar Maria op zit. Ik denk dat de ezel
meer is gebruikt om alles te dragen wat ze onderweg nodig konden hebben: eten
en drinken. Kleren, maar ook veel linnengoed voor de baby, wanneer die zou
komen en ook misschien wat gereedschap van Jozef, zodat hij onderweg misschien
nog wat kon verdienen.
En dan komen ze in Bethlehem aan. Weer paniek. Geen plaats, geen bed en bij
Maria zijn de weeën begonnen. Hoe moet dat nou? Het kan toch niet op straat?
Wat moet er in het hoofd van Jozef rondgetold hebben? Uiteindelijk gaat het nog
redelijk goed. Een stal en waarschijnlijk wat vrouwen uit de herberg die geholpen
hebben. Maar dan komen er een paar herders met verhalen dat ze engelen gezien
en gehoord hebben. Fantastische verhalen. Wie had er ooit engelen gezien of
gehoord? Arme Jozef.
En dan is het nog niet voorbij. Het gezinnetje blijft in Bethlehem en probeert het
leven op te pakken. Begin maar eens met niks, dan blijft alleen de kopzorg. En
opeens komen er geleerde mannen, die het kind zoeken. Opnieuw vragen en
onrust. En wéér een droom die angst aanjaagt. Ze gaan toch op weg naar nog
onzekerder gebied. Naar Egypte, want Herodes wil het Kind vermoorden. En zij
blijven daar enkele jaren in onzekerheid van: kunnen we ooit nog terug?
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We weten uit de Bijbel niet hoe het verder met Jozef gegaan is. We hopen dat het
goed met hem ging, want zijn portie angst en twijfel lijkt me genoeg voor een heel
mensenleven. Méér dan genoeg.
Paul

adventsactie Solidaridad

In de Adventstijd vond de actie van Solidaridad plaats.
Deze heeft 220,00 euro opgebracht, waarvoor hartelijk dank.
Deze opbrengst gaat naar:
Trinitea: duurzame en eerlijke thee uit India
In India werken meer dan 3,5 miljoen mensen in de theesector. Met name
kleinschalige theeboeren leven vaak in armoede en het milieu lijdt schade bij de
teelt van thee. Solidaridad biedt met het Trinitea-programma toepasbare
oplossingen, bruikbare informatie en trainingen aan om opbrengsten te verhogen
en verontreiniging en uitputting van de grond tegen te gaan.
Op dit moment doen 30.000 theeboeren mee aan het programma. Komend jaar
hopen we nog 24.000 boeren te bereiken, zodat nog meer thee duurzaam en
eerlijk wordt geproduceerd.
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het verhaal van Quin Brummans
Beste allen,
Onlangs vroeg Petra Hendriks-Linders, de dochter van Noud, mij of ik onderstaand
verhaal onder jullie aandacht wilde brengen. Toen hun kindje Quin destijds in het
ziekenhuis lag, lag de Quin waarover dit verhaal gaat ook bij hem op de kamer in
het ziekenhuis. Sinds die tijd hebben ze contact met elkaar. Helaas is het zoontje
van Petra overleden. De Quin waarover dit verhaal gaat heeft het gered, maar hij
heeft wel veel extra zorg nodig. Quin zit in een rolstoel en deze past niet in een
gewone auto en daarom heeft men een verzoek gedaan aan de gemeente voor een
rolstoelbusje. Dat loopt niet lekker en daarom zijn ze een ACTIE gestart voor een
rolstoelbusje. De vraag was of mensen misschien daaraan wilden bijdragen. Ieder is
daar natuurlijk vrij in. Maar bij deze plaats ik het verhaal van Quin.
Steunen kan via een donatie op:
NL68ABNA0621254266 tnv Brummans ovv rolstoelbus,
Met dank alvast!
Hub van den Bosch

Het verhaal
van Quin Brummans
We zijn een gezin met 4 kinderen,
waarvan de jongste zoon Quinn, 25
oktober 7 jaar geworden, ongeneeslijk
ziek is. Hij is geboren na een zwangerschapsduur van 25 weken, heeft na de
geboorte bijna het hele eerste jaar in
het ziekenhuis gelegen, waar hij meerdere zware infecties heeft doorgemaakt, waaronder een hele zware aan
zijn darmen, waarvoor hij meerdere keren is geopereerd. Door deze operaties mist
hij een groot deel van zijn darmen en het stukje darm dat hij nog heeft
functioneert, net als zijn maag, helemaal niet meer. Hierdoor is Quinn volledig
afhankelijk van TPV (infuusvoeding, dit komt rechtstreeks in zijn bloedbaan bij het
hart). Hij zit hierdoor 18 a 19 uur per dag aangesloten aan pompen). Verder heeft
hij in een vroeg stadium flinke hersenbloedingen gehad en sinds 2 jaar ook zware
epilepsie. Inmiddels heeft hij van zijn 6 jaar zo'n 3 jaar in ziekenhuizen gelegen in
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Maastricht, Nijmegen, Amsterdam en zelfs in
London, Engeland. Hij heeft inmiddels meer
dan 50 operaties gehad en meer dan 100
narcoses.
Helaas zijn alle vooruitzichten van alle
onderzoeken niet positief en een transplantatie van darmen en maag is geen optie, het
slagingspercentage hiervan ligt lager dan 20%
en met zeer veel complicaties. Zijn grote
aders in de benen zijn niet aangelegd en zijn
gewicht haalt zijn spierkracht in. Hierdoor
gaat het lopen hard achteruit alsook de afstanden en zal hij uiteindelijk rolstoelafhankelijk worden.
Quinn krijgt dagelijks zoveel medicijnen, dat
we elke dag meerdere uren alleen al bezig
zijn met het voorbereiden/klaarmaken van
medicijnen. Dit gaat 24 uur per dag door.
Hiervoor hebben we ook hulp van enkele verpleegkundigen. We hebben in huis
dan ook kasten vol met medicijnen en toebehoren en er komt wekelijks 3x een
koerier de TPV leveren, welke we direct in de koelkast moeten doen en er mag
geen daglicht bij komen. En verder komen diverse leveranciers (steriele) goederen
leveren wekelijks, waardoor we gewoon een eigen
apotheek in huis hebben. Ondanks de vele medicatie,
ook tegen pijnen, is Quinn een vrolijk, welbespraakt
mannetje dat ook erg muzikaal is.
Deze elektrische rolstoel heeft hij inmiddels, maar we
kunnen als gezin hiermee nog niet weg, omdat deze
rolstoel niet in de auto kan. Quinn moet geregeld,
soms meerdere keren per week, naar Nijmegen, dat
is een rit van 1 uur enkele reis. Omdat dit onze enige
gezinsauto gaat worden is het belangrijk dat we er
allemaal in kunnen met alle spullen die nodig zijn
voor Quinn. Ook hebben artsen een pakket van eisen
voor de bus (en Quinn) opgesteld, waardoor er nogal
wat eisen zijn aan deze bus. En hij moet natuurlijk
betrouwbaar zijn. Inmiddels zijn we met een
rolstoelbusleverancier een bus overeengekomen met
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alle aanpassingen van dien, maar krijgen we niet de medewerking van de
gemeente (WMO), die zelf aangeeft hierin geen beleid te hebben en het per zaak
te bekijken, maar die ook het pakket van eisen van de artsen naast zich neerlegt. Al
maanden weten ze dit zo te rekken met telkens weer excuses en datzelfde geldt
ook voor de aanpassingen die in de woning moeten gebeuren (slaapkamer naar
begane grond, deuren verbreden, aangepaste douche enz.). Nu is het zo dat 2
volwassenen Quinn elke avond naar boven moeten dragen. Quinn weegt 27 kilo en
zijn pompen en slangetjes, TPV enz wegen ook nog eens 8 kilo. Ivm de slangetjes
e.d. kan dit enkel met 2 personen.
Omdat het zo moeizaam verloopt met de gemeente zijn we (diverse) donatieakties
gestart. Maar we zitten in een moeilijke tijd voor zowel winkeliers als burgers en er
wordt zoveel mogelijk gepind ipv contant betaald, waardoor het niet succesvol lijkt
te worden. We hebben een crowdfunding: www.geef.nl/nl/actie/quinn/donateurs
Hiervoor betalen we echter een behoorlijke commissie en daarom hebben we ook
een rekening geopend:
NL68ABNA0621.2542.66 tnv Brummans ovv rolstoelbus,
Omdat de doneersites zoveel commissie berekenen zijn we op het idee gekomen
om donatiepotjes neer te zetten in Reuver. Ook in Belfeld bij de
Marskramer/Intertoys stond een donatiepotje. Helaas is dit potje meegenomen
door een man, die bij de kassa van Marskramer Belfeld stond te wachten, omdat
de medewerkster even bezig was. Hij is meteen naar buiten gelopen en spoorloos.
Een filmpje hiervan is bij Hart van Nederland geweest. Dit zou rond 10.30 uur op
TV komen, maar omdat in dezelfde uitzending het nieuws was dat de koning in
deze coronatijd naar Griekenland was gegaan is dit verhaal enorm ingekort
(waardoor het hele verhaal rondom de gemeente eruit geknipt is helaas, terwijl
dat de essentie van het verhaal was voor ons) en pas om
23.20 uur uitgezonden. Daarom bleven de reacties e.d.
hierop ook uit.
https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2020/collectebu
s-quinn-gestolen/
Hieronder staat nog een mooi filmpje van ons gezin van de
mooiste dag van ons leven, mogelijk gemaakt door de
politie. Echt de moeite waard om even naar te kijken. Hier
liep Quinn nog redelijk, is anderhalf jaar geleden.
https://www.facebook.com/politieobtlimburg/posts/75754
7641482269
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verjaardagen in januari
4 jan.
7 jan.
13 jan.
13 jan.
15 jan.
18 jan.
21 jan.
23 jan.
23 jan.

Herman Flüggen
Charles van Dril
Hannie Kort
Lizzy Soree
Ted Wilders
Liz van den Brand
Petra Verhoeckx
Toby Timmermans
Peter Schreurs

technische zaken
lied Triple Quartet
Prisma/Liturgie Overleg, Werkgroep Liturgie
communicant 2021
JK Big Band, trompet
bloemengroep, kerststal, Triple Quartet

koffiebijdragen november 2020
Omdat telling van het aantal gebruikers niet mogelijk is vanwege de coronamaatregelen, kunnen we u enkel de opbrengsten geven.
01-11: € 43,--

08-11: € 27,-

15-10: € 16,-

22-11: € 22,--

29-11: € 21,--

prijsafspraak koffie :
kop koffie € 1,00 - tweede kop € 0,50
bijlage (koekjes) gratis
d.d.: 1- 12-2020
Martin Huizinga
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ter inspiratie
Ik wens je
genoeg stilte
om op te kijken
naar de sterren;
genoeg eenvoud
om ontzag te tonen
voor het kleine;
genoeg vertrouwen
om het goede
zijn weg te laten vinden;
genoeg verwondering
om het ondenkbare
te zien gebeuren.
Kris Gelaude

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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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
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 31 januari 2021.
Kopij voor dat nummer kan tot en met
22 januari aangeleverd worden (via email 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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