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JONGERENKERK VENLO
  Het verhaal gaat verder ...

elke zondag 10 uur 



agenda juni - juli 2021

j u n i   2 0 2 1

2 13.30 u. Bijeenkomst communicanten 2021 (tot 15.30 u.)

6 10.00 u. Voorstellingsviering communicanten 2021

9 19.00 u. Taizégebed

10 19.30 u. “Een vrolijke dood op bestelling” (tot 21.00 u.)

13 10.00 u. JK zondagviering

20 10.00 u. JK zondagviering - Vaderdag

27 10.00 u. JK zondagviering

30 13.30 u. Bijeenkomst communicanten 2021 (tot 15.30 u.)

j u l i   2 0 2 1

4 10.00 u. JK zondagviering

11 10.00 u. JK zondagviering - afsluiting van het 56e seizoen

14 13.30 u. Bijeenkomst communicanten 2021 (tot 15.30 u.)

14 19.00 u. Taizégebed

18 10.00 u. JK zondagviering - 1e vakantieviering

25 10.00 u. JK zondagviering - 2e vakantieviering

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 juni - juli 2021

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

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. één lid Werkgroep

+ enkele leden JK Koor

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

+ enkele leden van het  JK-Koor

Zondag 4 juli 2021, 10.00 uur

Eucharistieviering

V. Ruud Willmensen

A. Leo Verbeek

+ Louise v.d. Brand (trompet)

Zondag 11 juli 2021, 10.00 uur

Afsluiting 56ste seizoen

Woord- en communiedienst

V. Hub van den Bosch

A. Max Görtjes

+ enkele leden van het JK-koor

Woensdag 14 juli 2021, 19.00 uur

Taizégebed

V. Taizégroep JK

+ Taizéliederen

Aansluitend: koffie en thee

Zondag 18 juli 2021, 10.00 uur

1e vakantieviering

Woord- en communiedienst

V. Piet Linders

A. één lid werkgroep

+ Piet Hegger (zang/gitaar)

Zondag 25 juli 2021, 10.00 uur

2e vakantieviering

Woord- en communiedienst

V. Truus van der Heijden

A. Henneke Roox

+ Ingrid Reinhoud (harp)
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presentatieviering 
communicanten 2021

zondag 6 juni

Op zondag 6 juni 2021 is het zover. De 5 communicanten die dit jaar op 12

september hun 1e communie doen,  zullen zich dan presenteren in de viering. De

jongelui: Zoé, Joris, Lizzy, Daan en Britt zullen zich dan in het bijzijn van hun ouders 

voorstellen aan onze Jongerenkerkgemeenschap en samen met Truus en Hub

voorgaan in deze woord- en communiedienst.

We hopen natuurlijk dat velen uit onze gemeenschap aanwezig zijn om hen

welkom te heten.

De communicanten bakken brood

ter inspiratie

Hoe meer je probeert iets los te laten,

hoe meer je eraan vast komt te zitten. - Erik van Zuydam  -
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in herinnering aan
Paul Tummers

Op donderdag 22 april 2021 namen we in de Jongerenkerk Venlo afscheid van Paul Tummers.

Daarna was er nog een kort moment in de Aerdehof en vervolgens brachten we hem naar

Crematorium Venlo waar hij werd gecremeerd.

Op zijn kist lag onderstaand bloemstuk.

Aggie appte daarna: “Na al deze plechtigheden is Paul in rook opgegaan.”

Ik denk dat Paul de humor van deze uitdrukking wel zou inzien.

Paul Tummers, rust zacht!
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koninklijk onderscheiden

Piet Linders

Op maandag 26 april 2021 heeft Piet Linders voor zijn vele werk voor stichting 't

Groenewold centrum voor Kerk en Samenleving, voor de mensen in Venlo en met

name de minstbedeelden in de samenleving, voor zijn inzet voor Bindkracht,

Jongerenkerk Venlo, Dekenaat Venlo en voor zijn inzet in Horst voor de wijk waar

hij woont een koninklijke onderscheiding ontvangen. Hij is nu lid van de Orde van

Oranje Nassau.

Piet heeft deze koninklijke onderscheiding dubbel en dwars verdiend voor zijn

tomeloze inzet en gedrevenheid waarmee hij aan de wieg stond van vele initia-

tieven in Venlo en Horst.

We wensen als Jongerenkerk Venlo Piet van harte proficiat met deze koninklijke

onderscheiding.
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Paul Huver

Ook Paul Huver, oud-voorzitter en vaste bezoeker van de vieringen in de Jongeren-

kerk en betrokken Jongerenkerker, heeft een koninklijke onderscheiding ontvan-

gen voor zijn inzet voor fondsenwerving voor goede doelen, zijn inzet voor Onze

Beestenboel bij Auxiliatrix, Wijkblad Punt, als bestuurslid van Leskring Moos, zijn

voorzitterschap van Stichting Jongerenkerk Venlo en als medeoprichter van 

Stichting Vrienden van de Jongerenkerk Venlo.

We wensen Paul van harte proficiat met zijn onderscheiding die hij met al zijn inzet

voor samenleving en kerk verdiend heeft.

ter inspiratie

Als je je niet op je gemak kunt voelen als je alleen bent, 

zul je een relatie zoeken om je ongemak te bedekken.

Je kunt er zeker van zijn dat je ongemak dan binnen je relatie in een of andere

vorm opnieuw zal verschijnen en waarschijnlijk zul je 
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je partner daar verantwoordelijk voor houden. - Eckhart Tolle –

Opbrengst

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.

De opbrengst voor de Week Nederlandse Missionarissen in de Jongerenkerk

bedroeg:

70,00 euro.

Hartelijk dank daarvoor!
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verjaardagen in juni

16 juni Ingrid Reinhoud muzikante, harp

17 juni Henk Linders

19 juni Valerie Smeets eerste communicant 2019

24 juni Gonnie Geurts

28 juni Marga Stax gastvrouw

28 juni Theo Willemse Triple Quartet

30 juni Max Görtjes webmaster, werkgroep Fairtrade, Nieuwsbrief,

digitaal archief, redactie website, PR

koffiebijdragen april 2021

3-4: € 13,00     4-4: € 14,00     11-4: € 11,00     18-4: € 24,50     25-4:€ 13,00 

Gezien de corona maatregelen is het aantal gebruikers onbekend.

prijsafspraak koffie :

kop koffie € 1,00

tweede kop € 0,50

bijlage (koekjes) gratis

d.d.  1-5-2021

Martin Huizinga
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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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Wilhuismus
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Ter inspiratie

Hoe zou je vrede kunnen ervaren als je gelooft 

dat je ‘er' nog niet bent?

dat je eerst nog iets moet bereiken?

dat je eerst nog iets moet veranderen?

dat je eerst nog iets moet begrijpen?

dat je eerst nog iets moet oplossen of helen?

Vrede is slechts mogelijk als je 

totaal kunt ontspannen met wat er nu is. - Erik van Zuydam –

voor een glimlach

Ik hoorde laatst een priester over de Notre-Dame zeggen:

“Je gaat er als gewoon mens naar binnen

en je komt als pelgrim weer uit.”

Nou, zoiets heb ik ook bij een kroeg:

ik ga er als Petrus naar binnen

en ik kom er als Lazarus weer uit. Hartje

limerick:

Toen de deken der domkerk te Aken

- vertrouwd toch met wereldse zaken -

zei bij ‘t zien van een zoen:

“zoiets moet je niet doen”,

bleek de deken het kussen te laken.

Een godsdienstleraar heeft aan de kinderen iets verteld over

het ontstaan van de mens. Hij eindigt met: “Adam en Eva zijn

dus onze voorouders.”

Max reageert: “Ja maar, mijn ouders zeggen dat we van de

apen afstammen.”

Leraar: “Ik had het ook niet over jouw familie.”
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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 27 juni 2021.

Kopij voor dat nummer kan tot en met

18 juni 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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