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JONGERENKERK VENLO
  Het verhaal gaat verder ...

elke zondag 10 uur 



agenda mei - juni 2021

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
15 - 23 mei Week Nederlandse Missionarissen
16 10.00 u. JK zondagviering
17 16.30 u. Vergadering Bestuur + Pastoraal Team (tot 18.00 u.)
17 19.30 u. bijeenkomst ouders communicanten (tot 21.00 u.)
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

j u n i   2 0 2 1

6 10.00 u. Voorstellingsviering communicanten 2021
9 19.00 u. Taizégebed
13 10.00 u. JK zondagviering
20 10.00 u. JK zondagviering - Vaderdag
27 10.00 u. JK zondagviering

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

Zondag 2 mei 2021, 10.00 uur
Eucharistie

V. Ruud Willemsen
A. Leo Verbeek
+ enkele leden JK Koor

Zondag 9 mei 2021, 10.00 uur
Moederdag

Woord- en communiedienst
V. Hub van den Bosch
A. Peter Verhoeckx
+ enkele leden JK Koor

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
A. Marlein Vaessen
+ Piet Hegger (zang/gitaar)

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
A. Lenie Verhoeckx
+ enkele leden JK Koor

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
+ Merlijn van Moosel (harp)

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

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

Woensdag 9 juni 2021, 19.00 uur
Taizégebed

V. Taizégroep JK
+ Taizéliederen

Aansluitend: koffie en thee

Zondag 13 juni 2021, 10.00 uur
Woord- en communiedienst

V. Piet Linders
A. Werkgroep (?)
+ enkele leden JK Koor
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Zondag 20 juni 2021, 10.00 uur
Woord- en communiedienst

Vaderdag
V. Hub van den Bosch
A. Mieke Verkoeijen
+ Piet Hegger (zang/gitaar)

Zondag 27 juni 2021, 10.00 uur
Woord- en communiedienst

V. Truus van der Heijden
A. Henneke Roox
+ Gé (piano)

verjaardagen in mei

1 mei Patricia Spee Bloemen- en poetsgroep
2 mei: Chris Dik JK Big Band (tenorsax)
3 mei: Maria van Duinhoven Bloemengroep
9 mei: Nelly Schreurs
15 mei: Piet Giesen Pastoraal Team
18 mei: Bep Notenboom
19 mei: Mieke Verkoeijen Taizégroep JK
30 mei: Corry Flüggen Wel en Weegroep
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 Hemelvaart en Pinksteren

Donderdag 13 mei: Hemelvaartsdag.

Hemelvaart

Zijn vrienden hebben het altijd vermoed:
Hij hoorde niet thuis in deze wereld.
Zijn blik was te eerlijk; zijn glimlach, als van een kind.
Zijn gebaar was vertedering, nooit bedreiging.
Zijn woord was waarheid. 

Zo'n mens kan het op onze wereld nooit langer dan 30 jaar volhouden.
Een tijdje vindt men hem 'sympathiek',
daarna is hij 'interessant', vervolgens 'nogal vreemd',
en tenslotte 'ongepast', dat wil zeggen 'ongewenst'.
Het is dan nog maar een kleine stap naar 'geliquideerd'. 

Hemelvaart is een mooi woord voor een grote tragedie.
God, die door de mens op zijn plaats wordt gezet,
die zich niet ongestraft tussen mensen mag bewegen,
en zijn droom van vrede moet inslikken.
God draagt nu de littekens die nooit meer genezen.
Zijn littekens zijn de mensen die lijden aan deze wereld,
die kapot gaan aan pesterijen, 
die machteloos proberen op te boksen tegen onrecht.
Het zijn de mensen die altijd opzij gezet worden
en op den duur aan zichzelf gaan twijfelen.
Het zijn de mensen die gekwetst worden in hun edelste gevoelens
en het aan niemand kunnen zeggen. 

Hemelvaart is niet voorbij...
Zijn vrienden gaan nog steeds dezelfde weg
van 'sympathiek' naar 'geliquideerd'.
Hun littekens zullen nooit genezen. 

Manu Verhulst
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Hemelvaart door Ward Vanoverbeke

Jezus' roeping op aarde is voltooid.
Alles is volbracht.
Omwille van zijn trouw tot het einde toe,
omwille van de kracht van de liefde die in Hem leeft,
omwille van de barmhartigheid waarmee Hij
zondaars opzoekt,
omwille van zijn dienstbaarheid,
omwille van zijn nederigheid,
omwille van zijn aanwezigheid onder ons,
vieren we Hem vandaag als Degene,
die in heerlijkheid zit aan de rechterhand van de Vader.
Hij gaat ons voor in onze roeping
in de kracht van de Geest.

Gedachten voor Pinksteren

Pinksteren

Hemelvaart wijst naar boven.
Pinksteren wijst naar beneden.
Hemelvaart zegt:
de Geest is neergedaald.
De richting van Pinksteren is niet ‘naar omhoog'.
Pinksteren heet dan ook in Bijbelse termen:
het feest van de uitstorting van de heilige Geest.
Pinksteren heeft niets te maken met een raket, 
die men al gauw niet meer kan volgen.
Pinksteren valt eerder te vergelijken met een VUUR
waaraan je je warmen kunt;
met een LICHT dat je leidt door de duisternis.
Pinksteren is een STORM in een zeil,
waardoor het schip meer vaart krijgt.

-5-



Het heeft iets van een REGENBUI 
op dorre grond die weer vruchtbaar wordt;
een WEGWIJZER 
die de verdwaalde de juiste richting toont;
het heeft iets te maken
met fluiten en feest
met jeugd
lente en vernieuwing. (Uit: Recht uit het hart, Gooi en Sticht)

Gedachte voor Pinksteren.

Waar mensen opnieuw met elkaar verbonden worden,
wordt het leven goed,
wordt het je heilig,
want je ervaart
dat er een kracht werkzaam is,
die mensen verbindt
en aan elkaar trouwt:
je weet het niet
waar hij vandaan komt
en ons samen heen brengen zal,
maar op Pinksteren
belijden wij voor elkaar 
dat ons geluk
en de verbondenheid van mensen
en volkeren op aarde 
die kracht
ontzettend nodig hebben,
wil er iets gebeuren,
wil het leven
een happening worden,
een ruimte
waarin iets plaats vindt….

Waar licht en ruimte komen
en arme mensen
weer de moeite waard zijn.
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Waar verdriet gedeeld wordt
én onmacht en levensmoeite
niet achteloos over het hoofd worden gezien
waar het kwaad
gebroken wordt
door echte menselijke creativiteit
waar alle dorheid overspoeld wordt 
door de verfrissende aanwezigheid van vrienden.

Waar mensen die verhard zijn mogen ontdooien
en aan hun trekken komen.

Waar de Geest van God ons bevangt
en eindelijk mensen maakt. Henk Jongerius.

Pinksterwonderen door Ward Vanoverbeke    

Hoe gecompliceerd de tijden ook zijn waarin wij leven, toch kunnen wij pinkster-
wonderen zien om ons heen. Hier en daar zien we Gods Geest aan het werk.
Waar mensen vergiffenis schenken en tegenstellingen overbruggen, daar is Gods
Geest werkzaam.

Waar mensen eerbied hebben voor elkaar en ook in hun  anders-zijn die mensen
als evenwaardig beschouwen. Daar is Gods Geest werkzaam. 

Waar mensen verdraagzaam zijn en ruimdenkend, mild in het oordeel en waar
men de andere telkens nieuwe kansen biedt, daar is Gods Geest werkzaam. 

Waar mensen aandacht hebben voor zieken, door tegenslag getroffenen, daar
werkt Gods Geest. 

Waar mensen belangeloos hun plicht vervullen zonder veel woorden, daar werkt
Gods Geest. 

Waar mensen die onder lasten gebukt gaan het hoofd recht houden, daar werkt
Gods Geest. 

In de toewijding van verpleegkundigen, verzorgers, psychiaters en geneesheren,
daar werkt Gods Geest. 
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In bedrijfsleiders, die graag werk verschaffen en bekommerd zijn voor het alge-
meen welzijn, daar werkt Gods Geest. 

In arbeiders, landbouwers, middenstanders en ambtenaren die degelijk werk ver-
richten, die hun kost verdienen, maar ook de samenleving dienstbaar zijn, daar
werkt Gods Geest. 

Waar ouders en opvoeders jongeren leren leven voor een levensideaal, daar werkt
Gods Geest. 

Waar jongeren zoeken naar blijvende waarden in het leven en hunkeren naar een
wereld van vrede, eerlijkheid en bescherming van het milieu, daar werkt Gods
Geest. 

Waar mensen bidden individueel of in gemeenschap, daar inspireert Gods Geest
met creativiteit, liefde en inzet voor mekaar. 

Er gebeurt zoveel goeds, veel meer dan wij weten. Het maakt geen lawaai en
verwekt geen sensatie, het gaat immers naar de diepte en het is van lange duur.
Natuurlijk kan er nog zoveel gebeuren en daartoe worden wij vandaag opgeroe-
pen.

Gods Geest vraagt ons te luisteren naar de goede krachten die aan het werk zijn in
ons eigen hart.

De Geest doet ons openstaan voor de nieuwe vormen van solidariteit in de
samenleving. Bidden we dan nu en dan eens midden in ons drukke leven:
"Kom, heilige Geest, vervul ons hart met uw liefde opdat we creatief mogen
werken voor een betere wereld".

Zalig Pinksterfeest 
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Week Nederlandse Missionaris

Pinksteractie 15 t/m 23 mei 2021

Geïnspireerd door hun geloof zetten missionarissen en missionair werkers zich in
voor anderen. Dat doen zij altijd en overal ter wereld. Missionaris Peter Daalhuizen
werkt bijvoorbeeld al bijna 40 jaar in Brazilië, waar hij zich (samen met zijn zus)
inzet voor bejaarden en andere kwetsbare groepen. Hij heeft er zelfs drie
parochies onder zijn hoede. Missionair werker Susanne Beentjes werkt in Tanzania
met jonge meisjes die vaak al jong zwanger zijn geraakt en daardoor hun school
niet konden afmaken. Dankzij Susanne leren de meisjes voor zichzelf en hun kind
te zorgen, waarbij omgaan met geld erg belangrijk is. Susanne, pater Peter en al
die andere missionarissen en missionair werkers zijn er altijd voor de ander. En wij
zijn er – samen met u – voor hen.

In de weekenden van 16 en 23 mei zal de collectebus voor de Week Nederlandse
Missionarissen achter in onze Jongerenkerk staan. 
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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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vastenactie 2021

Goed onderwijs voor de kinderen in Kitase

In de vastentijd 2021 stond het project van Kitase van de Co Foundation wederom
centraal.
Als Dekenaat Venlo en als Jongerenkerk steunden we voor het 4e jaar de mensen
in Kitase en met name de kinderen en hun gezinnen. Goed onderwijs voor alle
kinderen is hierbij het voornaamste doel.

De opbrengst bedroeg: € 325,00

Dank aan ieder die daar haar of zijn steentje aan heeft bijgedragen.

Hub van den Bosch

koffiebijdragen maart 2021

7 mrt. € 8,50 14 mrt. € 14,-- 21 mrt. € 11,-- 28 mrt. € 13,--

Gezien de corona maatregelen is het aantal gebruikers onbekend.

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

d.d.  1-4-2021
Martin Huizinga
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Mensen eisen vrijheid van meningsuiting als com-
pensatie voor de vrijheid van denken waar ze zelden
gebruik van maken. Sören Kierkegaard

Vergeetachtigheid is een vorm van vrijheid.
Kahlil Gibran

Er is niets belangrijker in de wereld dan vrijheid.
Vrijheid is het waard om opofferingen voor te doen,
het is het waard om er je baan voor te verliezen, het
is het waard om er voor in de gevangenis te zitten.
Ik ben liever een vrije pauper dan een rijke slaaf. Ik
zou liever sterven in bittere armoede met mijn
overtuigingen, dan leven in weelde zonder
zelfrespect. Martin Luther King
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De relatie tussen moeder en kind is paradoxaal
en, in zekere zin, tragisch. De volledige liefde
van de moeder is nodig om het kind te helpen
weg te groeien van zijn moeder om zo compleet
onafhankelijk te worden.

Erich Fromm

9 mei moederdag
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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 30 mei 2021.
Kopij voor dat nummer kan tot en met
21 meil 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.
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