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JONGERENKERK VENLO
  Het verhaal gaat verder ...

elke zondag 10 uur 



agenda april - mei 2021

a p r i l   2 0 2 1
01 17.00 u. Witte Donderdag-maaltijd eerste communicanten
01 19.00 u. viering van Witte Donderdag
02 19.00 u. gebedsdienst Goede Vrijdag
03 19.00 u. viering van Paaszaterdag
04 10.00 u. viering van PASEN
05 geen viering op 2e Paasdag
07 13.30 u. bIjeenkomst communicanten (tot 15.30 u.)
11 10.00 u. JK zondagviering
14 19.00 u. Taizégebed
18 10.00 u. JK zondagviering
19 19.30 u. bijeenkomst ouders eerste communicanten (tot 21.00 u.)
25 10.00 u. JK zondagviering
28 13.30 u. bijeenkomst eerste communicanten (tot 15.30 u.)
30 19.00 u. Vormsel Finn Opermans

m e i   2 0 2 1
02 10.00 u. JK zondagviering
09 10.00 u. Jk zondagviering - Moederdag
12 13.30 u. bIjeenkomst communicanten (tot 15.30 u.)
12 19.00 u. Taizégebed
13 10.00 u. JK - viering van Hemelvaartsdag
16 10.00 u. JK zondagviering
23 10.00 u. JK - viering van Pinksteren
24 geen viering op 2e Pinksterdag
26 13.30 u. bijeenkomst communicanten (tot 15.30 u.)
30 10.00 u. JK zondagviering

Op zondag 6 juni is om 10 u. de voorstellingsviering van de communicanten 2021

Door wijziging van de corona-maatregelen kan ook onze planning wijzigen.

Via onze Nieuwsbrief houden we u op de hoogte. 

Actuele informatie vindt u ook op onze website:

www.jkvenlo.nl
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vieringen april - mei 2021

V.=voorganger; A.=assistent; L.=Lector

Donderdag 1 april 2021, 20.00 uur
Witte Donderdag - bezinning

+ cd

Vrijdag 2 april 2021, 20.00 uur
Goede Vrijdag - Gebedsdienst

+ cd

Zaterdag 3 april 2021, 20.00 uur
Paaszaterdag - Bezinning

+ cd

Vanaf zondag 4 april, Paaszondag.
starten we weer met de vieringen om

10 u. in de Jongerenkerk

Zondag 4 april 2021, 10.00 uur
Paaszondag - eucharistieviering

V. Ruud Willemsen
A. Max Görtjes 
+ solozang met pianobegeleiding

Maandag 5 april 2021
Tweede Paasdag 

geen viering

Zondag 11 april 2021, 10.00 uur
woord- en communiedienst

V. Hub van den Bosch
A. Lenie Verhoeckx
+ solozang met pianobegeleiding

Woensdag 14 april 2021, 19.00 u. 
Taizégebed

V. Taizégroep JK
+ Taizéliederen

Zondag 18 april 2021, 10.00 uur
woord- en communiedienst

V. Piet Linders 
A. Hannie Kort
+ Ingrid Reinhoud (harp)

Zondag 25 april 2021, 10.00 uur
woord- en communiedienst

V. Truus van der Heijden
A. Henneke Roox
+ Louise van den Brand (trompet)

Vrijdag 30 april 2021, 19.00 u.
vormselviering

V. Deken Jos Spee
A. Hub van den Bosch
+ cd

Zondag 2 mei 2021, 10.00 uur
Eucharistie

V. Ruud Willemsen
A. nog niet bekend
+ solozang met pianobegeleiding

Zondag 9 mei 2021, 10.00 uur
Moederdag

Woord- en communiedienst
V. Hub van den Bosch
+ solozang met pianobegeleiding
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Woensdag 12 mei 2021, 19.00 uur
Taizégebed

V. Taizégroep JK
+ Taizéliederen

Aansluitend: koffie en thee

Donderdag 13 mei 2021, 10.00 uur
Hemelvaartsdag

Woord- en communiedienst
V. Hub van den Bosch
+ pianospel

Zondag 16 mei 2021, 10.00 uur
Viering in Taizéstijl

V. Taizégroep en Hub
+  Taizéliederen

Zondag 23 mei 2021, 10.00 uur
Pinksteren

Eucharistieviering
V. Ruud Willemsen
+ solozang met pianobegeleiding

Maandag 24 mei 2021
2e Pinksterdag: GEEN VIERING

Zondag 30 mei 2021, 10.00 uur
Woord- en communiedienst

V. Truus van der Heijden
A. Henneke Roox
+ nog niet bekend

Zondag 6 juni 2021, 10.00 uur
Voorstellingsviering communicanten
2021 - Woord- en communiedienst

V. Truus en Hub
A. communicanten 2021
+ ouders communicanten

Op 28 maart 2021 
begint de zomertijd.

Om 2 uur ‘s nachts wordt de klok een uur
vooruit gezet. 

Hou dat in de gaten en stel tijdig je horloge, wekker en andere uurwerken op de
juiste tijd in, anders ben je op zondag 28 maart niet op tijd in de Jongerenkerk voor
de korte bezinning.
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 gedachten rond Pasen

Elke eerste dag der week,  
gedenken wij het feit

dat Christus uit het graf verrees,
van angst en vrees bevrijdt!

Hij legde alle windsels af,
nog vóór de dag begon

en in de engte van díe nacht,  
de dood zélf overwon!

Langzaamaan kwam boven ‘t graf
het eerste morgenlicht.

Zijn vrienden haastten zich er heen,
maar met een droef gezicht.
Daar waren ook nog engelen,

zó stralend en zó licht,
zij brachten hun het Goede Nieuws,

een wonderlijk bericht.

Pas dáár ging hun een lichtje op,
gedachtig aan Zijn Woord,

wat Hij tot hen gesproken had,
zij hadden het niet gehoord!

Verslagen kwamen zij bijeen,
geschrokken en van streek

als Jezus Zelf aan hen verscheen,
die eerste dag der week.

Hij liet hun al Zijn wonden zien,
bewogen met hun lot,

Toen zagen zij dat Híj het was:
'Mijn Heere en mijn God!'

Laat ons toch altijd, elke week,
gedenken aan het feit

dat Christus uit het graf verrees,
van ónze schuld bevrijdt!
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PAASGEDACHTEN... PAASMENSEN

Blijf niet stilstaan bij het 'graf' van het verleden want het graf is leeg.  Kijk om je
heen, hoor - voel - ruik, Jezus is verrezen.  Hij leeft in de mensen om ons heen.  Blijf
niet bij de pakken zitten want de zware steen is weggerold.  Niet toevallig vieren
we Pasen in de lente.  De natuur herleeft en staat in bloei, alles ontwaakt en krijgt
kleur.

Paasmensen die in de vlam van de paaskaars kijken, ontwaken ook en komen in
bloei. In de vlam van de paaskaars kijken - opstaan - loslaten.  Loslaten alles wat
ons vastroest aan egoïsme, hebzucht, eigenbelang. Opstaan en met zekere fier-
heid, maar toch bescheiden de verticale balk van het kruis volgen en naar boven
kijken en de 'hemel' zien. Maar ook de horizontale balk volgen en de medemens
ontdekken: evenwaardig aan elkaar.

Paasmensen nemen de symboliek van de Goede Week mee op hun pad.  De ge-
dachte van palmzondag, waar Jezus gezeten op een ezelin... het aandurven om
elkaars fysieke en mentale lasten te dragen. De gedachte van Witte Donderdag en
zowel letterlijk en figuurlijk breken, delen en dienstbaar worden. De gedachte van
Goede Vrijdag, een kruis dragen en helpen dragen, na vallen - soms in een diepe
put - weer rechtop komen en vooruit kijken en doorgaan.

Paasmensen zijn niet klein te krijgen en geven de moed niet op ondanks de macht,
de vergankelijkheid en de angst voor de dood.  De dood is niet het einde: na ieder
sterven volgt de verrijzenis... Kijk maar naar de natuur.

Paasmensen VERKONDIGEN  en blijven Zijn Woorden zaaien en Zijn gebed bidden. 
Ze gaan het engagement aan om zich DIENSTBAAR  te maken. Ze gaan ook naar
mensen en brengen ze samen om GEMEENSCHAP te vormen.  Paasmensen halen
innerlijk voedsel in de eucharistie en VIEREN dankbaar. En zo wordt de kern van
ons geloof geraakt.

Pasen: Jezus leeft IN - ONDER - en MET mensen! Alleluja!
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Pasen. Rol die steen weg voor je hart!

Misschien is geloven niets voor je. Kerk en zo. Maar leven toch wel? Gelukkig zijn?
Gevoel van vervulling, van betekenis? Mensen om je heen van wie je houdt? Een
baan die je blij maakt?
Het begint allemaal met het weg rollen van die steen voor je hart. Die je daar hebt
heen gerold om je zelf te beschermen. Zodat het leven minder pijn doet. Maar die
leven ook onmogelijk maakt. Een steen die leidt tot verdriet, cynisme en bitter-
heid.

Wellicht kun je dat jouw Pasen maken? Rol die steen weg voor je hart. Geef je zelf
een reset.
Begin vandaag bijvoorbeeld met je grote persoonlijke opruiming. Die oude tv of
oude stoel weg. Maar ook, kijk eens met wie je nog een emotionele rekening open
hebt openstaan? Een oude liefde van 20 jaar geleden die je niet netjes hebt beëin-
digd? Iemand die je, misschien onbedoeld, hebt gekleineerd?

Ruim op! Als het nog kan, neem contact op en dank voor het goede wat ze ook in
je leven hebben gebracht. Zodat je werkelijk een punt kan zetten. En die ander
ook. Wacht er niet mee. Gewoon doen. Pasen.
Rol die steen weg voor je hart. Doe het voor je zelf. En voor de ander.

Ogen tasten in het duister

Ogen tasten in het duister
ogen zoeken naar het licht

slechts een glimp, in al zijn luister
breekt het donker en schenkt zicht...

op het Licht in duistere tijden
langs de weg, door ‘t donker heen

in het leven èn het lijden
gloort er zicht voor iedereen!
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wake “Lopend Vuur”

zondag 14 maart 2021
Wake Lopend Vuur voor humaan vluchtelingen- en migratiebeleid

Opgeroepen door een actie van Lopend Vuur Nederland verzamelden zich een 40
tal mensen op zondagmorgen 14 maart om 11.00 uur bij de Wereldvredesvlam in
het Julianapark. Met deze actie, aan de vooravond van de Tweede Kamerverkie-
zingen in Nederland, werd aandacht gevraagd voor het lot van vluchtelingen we-
reldwijd maar ook in Nederland.

De bijeenkomst bij het Julianapark was sereen en sfeervol. De aanwezigen konden
luisteren naar verhalen van Zr. Leoni van de Zusters van Steyl. Zij vertelde over
haar ervaringen in de vluchtelingenkampen op Lesbos en Moria. Talal Al Halabi
vertelde als Syrische vluchteling gevestigd in Venlo over zijn vlucht uit Syrië en de
tocht tot nu in Venlo en het lot van vele van zijn landgenoten. Een verhaal dat
bekrachtigd werd door Erik Manders van de Winkeliers Vereniging Venlo, die aang-
af hoe krachtig Talal maar ook vele van zijn landgenoten er aan gewerkt hebben
om hier in Venlo een plek in de samenleving te krijgen.

Het geheel werd omlijst met gedichten en gedachten door Herman Verwey,
oud-stadsdichter en May Rooyakkers. De opening en afsluiting werd gedaan door
Piet Linders, waarbij ook enkele gedachten klonken uit de bundel ‘Geef ons heden
ons dagelijks brood' van Jan Brock.
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Naast gesproken woord konden de aanwezigen een intentielichtje aansteken voor
de vluchtelingen en was er vanuit de gemeente Zico  Cleveringa, ambtenaar voor
cultuur, aanwezig met een groot zeil. Daarop kon men in door kinderen uit vluch-
telingenkamp Moria getekende huizen kinderen en volwassenen, die men kon
uitknippen, een plek geven ten teken dat vluchtelingen een veilige plek verdienen
en een dak boven hun hoofd. Verder kon men ook daar iets bijschrijven. Dit doek
zou op dinsdag 16 maart in Den Haag aan in de aanloop naar de verkiezingen aan
kamerleden worden aangeboden, samen met andere zeilen van andere plekken in
Nederland waar de actie Lopend Vuur is geweest.
Een kleine activiteit maar wel belangrijk om aandacht te vragen voor het lot van
vluchtelingen wereldwijd, maar vooral bedoeld om ook de rol van Nederland en de
rol van onszelf in dit drama zo aan de vooravond van de verkiezingen voor het
voetlicht te brengen.
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5e  "OPGERUIMD STAAT NETJES"
actie tegelijk met 

Landelijke Opschoondag

Op zaterdag 20 maart gingen  de samen-
werkende organisaties na vier eerdere
geslaagde halfjaarlijkse opschoonacties
deze acties weer vervolgen. De actie was
gepland op de jaarlijkse Landelijke Op-
schoondag, die nu vanwege corona na-
tuurlijk in aangepaste vorm plaatsvond.
D.w.z. we maakten een opschoonomme-
tje in ons eentje of met het eigen huis-
houden en met in achtneming van de
andere preventiemaatregelen.
Onder het motto "Opgeruimd staat net-
jes" maakten de Jongerenkerk, Fair Ven-
lo,  Joriskerk, jongeren van Home+, Wijk-
overleg Binnenstad, werkgroep  Julia-
napark, bewoners Wilhelminapark, 't

Groenewold en de Wereldwinkel groen in de binnenstad schoon. Deze keer langs
de Maaskade, de spoorkant van de Koninginnesingel, de kop van Weerd, het Julia-
na-, Wilhelmina- en Nolenspark. Tussen 9 en 10 konden de opschoonmaterialen
per persoon/huishouden afgehaald worden bij de Jongerenkerk. Het schoonmaken
op de locaties duurde tot circa 12.00 uur.
De organisaties zijn allemaal actief in de binnenstad, werken al samen op het ge-
bied van fair trade en willen dat ook graag doen met andere activiteiten, die hel-
pen om de wereld een beetje beter te maken. Ieder vanuit zijn eigen achtergrond.
Zij zijn daarin niet uniek. Wereldwijd is er een integrale actie-agenda voor duurza-
me ontwikkelingsdoelstellingen: de 17 Global Goals. Leiders van 193 landen heb-
ben toegezegd zich in te zetten om de doelen vóór 2030 te realiseren. 
Met de schoonmaakactie dragen de Venlose organisaties lokaal bij aan doelstelling
11 "Duurzame steden en gemeenschappen" en proberen zo bewustzijn voor de
directe omgeving te kweken. 
Ze sluiten tevens aan bij acties voor een schone binnenstad, die al genomen wor-
den door de gemeente Venlo, het wijkoverleg Binnenstad Venlo en bewonersgroe-
pen, zoals rond het Julianapark en het Rosarium en Venlo Partners, de citymarke-
ting organisatie van Venlo en Venlo Schoon. 
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onderweg al bezig opmerkelijke vondst: een mes!papier. blikjes ... mondkapjes!

Die organisaties ondersteunen de actie van harte en zullen er via hun eigen kana-
len aandacht aan geven. De gemeente stelt daarnaast de benodigde schoonmaak-
materialen ter beschikking, zoals zakken en handschoenen. Ook wethouder Marij
Pollux deed al twee keer actief mee.
Zie ook nederlandschoon.nl en supportervanschoon.nl

Zo'n 10 vri jwil l igers
vertrokken vanaf de
Jongerenkerk vertrekken
naar de diverse bestem-
mingen, Nolenspark, Kop
van Weerd en Koningin-
nesingel.

De trieste winnaar:
een winkelkar van de Duitse supermarkt Rewe in de
fontein tussen NS station en Julianapark. 

Het is heerlijk zonnig zoals hier bij
de passantenhaven, aan de
Maaskade en op kop van Weerd.
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De vreedzame krijger krijgt naast vandaag iedere dag gezelschap in de strijd om
zwerfvuil een halt toe te roepen via vrijwilligers van het Wijkoverleg Binnenstad en
ook een Maas Clean Up groep is actief

Naast blikjes van Coca Cola, Red Bull e.d. zaten in de top 5: sigarettenpeuken,
pillenzakjes, fritesbakjes en sigarettendoosjes. Exoten waren: een trainingsjack,
een onderbroek en het al genoemde mes en winkelkarretje.

De Koninginnesingel was weer goed voor een viertal zakken. Na
2 uur samenwerking in de spotlights voor een leefbaarder bin-
nenstad, begonnen we om 12 uur met een voldaan gevoel aan de
rest van de heerlijk zonnige eerste dag van de lente.

Doe je in september ook mee 
met de Internationale CleanUp Day? 
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Vastenactie 2021

beknopt verslag

Sinds 2017 wordt door de CO Foundation - Creating Opportunities- in
samenwerking met een kleine lokale school, de Holy Child Model School, gepoogd
om het onderwijs in Kitase te verbeteren. Daartoe zijn, dankzij de ondersteuning
van de Venlose Vastenaktie, een aantal belangrijke activiteiten opgestart. Als
eerste is gekeken naar het niveau van de leraren, waarbij bleek dat zij in de meeste
gevallen niet over de juiste papieren beschikten en daarnaast ook zelf veel
problemen hadden met hun eigen executieve functies. Alle leraren van de school
krijgen ondersteuning bij het verder studeren om in ieder geval een aantekening
als leraar te halen. Daarnaast zijn en worden cursussen gegeven om hen bekend te
maken met de executieve functies en vooral belangrijk, hen te trainen om hun
eigen vaardigheden te ontwikkelen. Ook is er gezorgd voor veel leermaterialen die
aansluiten bij de methode om executieve functies te ontwikkelen bij leerlingen
tussen de 4 en de 10 jaar. Zodat de leraren die zich bewust zijn van het belang van
de vaardigheden deze over kunnen dragen op de leerlingen. Dit alles met als doel
de jongere kinderen in Kitase zodanig te ontwikkelen dat zij veel beter in staat zijn
om te leren en zich op die manier te kunnen ontworstelen aan de hen omringende
armoede.
Inmiddels is dankzij de inmiddels ontvangen subsidie begonnen met het renoveren
van de Holy Child Model School. De laatste vier klaslokalen aan het eind van het
gebouw zijn af en ook al in gebruik. Daarnaast is de rest van het gebouw klaar wat
betreft muren, vloeren en het dak. Alleen de afwerking en het plaatsen van deuren
en ramen moet nog gebeuren. Daarmee zijn we echt al een heel stuk op weg. De
foto's laten zien wat de renovatie in de klaslokalen voor impact heeft op de
omgeving waar onderwezen wordt. Ook de aankomst van de container met
nieuwe lesmaterialen geeft nieuwe mogelijkheden om te onderwijzen.
De Vastenaktie 2021 stelt zo de CO Foundation in staat om de jonge rurale
Afrikaan optimaal te scholen om zo een fundament te leggen op basis waarvan
informatie en kennis kan worden gebruikt voor het opbouwen van een
persoonlijkheid. Dit zorgt voor een wezenlijk andere mogelijkheid om zichzelf te
ontwikkelen en zodoende een duurzame ontsnapping uit de onderste lagen van de
Afrikaanse samenleving mogelijk te maken.
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nog steeds te koop

CD's met muziek van het JK-koor van VROEGER en NU

Beste allen, 

Naar aanleiding van een suggestie van een van onze bezoekers zijn 2 cd's gemaakt
met liederen die worden gezongen door het EIGEN JK-KOOR uit het VERLEDEN en
van NU.  Op elke cd staan 24 nummers. 

Wie een cd of beide cd's wil hebben kan deze bestellen bij Hub van den Bosch.

Stuur dan een mailtje naar jongerenkerkvenlo@hetnet.nl of schrijf je naam op een
intekenvel dat in de Jongerenkerk ligt.

De kosten zijn 10.00 euro per cd
De opbrengst is voor onze eigen Jongerenkerk Venlo.

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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verplaatsing 1e communie 2021

In september 2020 gingen we met 7 jongelui
van start op weg naar de 1e communie in 2021. 
Maar corona gooide ook toen weer in het
najaar roet in het eten. Vervelend voor zeker
twee communicanten die ook al in 2020 hun 1e
communie niet konden doen. Nu is op verzoek
van de ouders de 1e communie over de grote zomervakantie heen
getild in de hoop dat de wereld er dan weer iets ‘normaler' uitziet.
Op zondag 12 september 2021 zal de 1e communie plaatsvinden.
Deze stond gepland op zondag 6 juni, maar dan vindt de
voorstellingsviering plaats van de communicanten. Helaas zijn twee jongelui
afgehaakt en zullen zij wellicht aansluiten bij de 1e communie 2022.

Vol goede moed zijn we onderweg: communicanten, ouders, Truus en ik. We
maken er met de communicanten mooie bijeenkomsten van in deze wel heel
bijzondere tijden. De gezelligheid en verbondenheid met elkaar is er niet minder
om! Samen met Juul, een giraf die in de wolken is, zijn we op weg naar een mooie
feestelijke dag op 12 september 2021.

koffiebijdragen februari 2021

14 feb. € 17,-- 17 feb. € 5,-- 21 feb. € 11,-- 28 feb. € 10,--

Gezien de corona maatregelen is het aantal gebruikers onbekend.

prijsafspraak koffie :
kop koffie € 1,00
tweede kop € 0,50
bijlage (koekjes) gratis

d.d.  1-3-2021
Martin Huizinga
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verjaardagen in april

6 april: Harry van Heijst Schuldhulpmaatje Venlo
10 april: Corry van de Wouw
22 april: Marian Linssen JK Big Band (altsaxofoon)
23 april: Truus van der Heijden Pastoraal team en Wel en Weegroep

Jezus heeft de poort
naar echt menselijk leven

voor ons opengezet.
Erdoorheen gaan
moeten we zelf.
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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 secre-
tariaat 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
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 25 april 2021.
Kopij voor dat nummer kan tot en met
16 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 ma-
ken van deze mogelijkheid. Ook reac-
ties op artikelen zijn welkom.

-18-


