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JONGERENKERK VENLO
  Het verhaal gaat verder ...

elke zondag 10 uur 



agenda juli - augustus 2021

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

a u g u s t u s   2 0 2 1

1 10.00 u. JK zondagviering - 3e vakantieviering
8 10.00 u. JK zondagviering - 4e vakantieviering
15 10.00 u. JK zondagviering - 5e vakantieviering
22 10.00 u. JK zondagviering - 6e vakantieviering
29 10.00 u. JK zondagviering - 7e vakantieviering

s e p t e m b e r   2 0 2 1

5 10.00 u. JK zondagviering - start van het 57 ste seizoen

Wij wensen jullie een fijne, virusvrije zomervakantie.
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vieringen juli - augustus 2021

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

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)

Zondag 1 augustus 2021, 10.00 uur
3e vakantieviering

Woord- en communiedienst
V. Hub van den Bosch
A. Mieke Verkoeijen
+ Gé van der Heijden (piano)

Zondag 8 augustus 2021, 10.00 uur
4e vakantieviering
Eucharistieviering

V. Deken Spee
A. Leo Verbeek
+ Louise van den Brand (trompet)

Zondag 15 augustus 2021, 10.00 uur
5e vakantieviering

Woord- en communiedienst
V. Hub van den Bosch
A. Hannie Kort
+  Piet Hegger (zang en gitaar)

Zondag 22 augustus 2021, 10.00 uur
6e vakantieviering
Eucharistieviering

V. Ruud Willemsen
A. Marlein Vaessen
+ Gé van der Heijden (piano)

Zondag 29 augustus 2021, 10.00 uur
7e vakantieviering

Woord- en communiedienst
V. Truus van der Heijden
A. Henneke Roox
+ Ingrid Reinhoud (harp)

-2-



Zondag 5 september 2021, 10.00 uur
START 57 ste SEIZOEN

Woord- en communiedienst
V. Hub van den Bosch
A. Max Görtjes
+  JK-koor

ter inspiratie

gedachten voor de vakantieperiode

DE TIJD NEMEN

De tijd nemen, dat gun ik me niet.
Iedere dag staat er wel iets op het program.
Is het de kapper niet, dan is het wel de
schoonheidsspecialist.
Heb ik dan toch een avondje vrij, dan ga ik wel
winkelen.
Het gevolg: altijd in de weer, onbeperkt
bereikbaar willen zijn, 
nooit ontspanning, nooit je lichaam tot rust laten komen.
Automatisch werkt dit op je humeur.
Maar toch … 
Draaf je voort, een zekere verslaving om toch bezig te zijn.
Rustig zitten zonder ook maar iets te doen, kun je niet meer.
Je bent in de greep van die jachtige zenuwslopende maatschappij.
Je weet het wel …
Je denkt ook bewust: zo gaat het niet langer!
Toch zeg je geen stop!
Misschien, moet er wel iemand komen die roept: STOP!       

(uit: ‘Ik neem een woord' van Kees Harte)
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Zondag 29 augustus 2021 - MIVA kerkcollecte 2021

Medische zorg voor de meest kwetsbaren in Kenia

De bestemming van pionier Duncan
Duncan is 41 jaar. Hij is directeur van een gezondheidscentrum in Kajiado, Kenia.
Opgezet in 1979 om kinderen met een handicap te helpen. Inmiddels uitgegroeid
tot een centrum met een kliniek en een school. Een auto is onmisbaar voor
Duncan. Duncan: "Het is belangrijk om mensen te blijven bezoeken. Juist in de
afgelegen gebieden. Vervoer is daarbij onmisbaar." 
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Hulp gericht op de toekomst 
Duncan: "Er is een volledige kliniek voor basiszorg, kraamzorg en oogzorg.
Daarnaast geven we fysiotherapie en maken we protheses en hulpmiddelen op de
orthopedische afdeling." Buiten de kliniek loopt een sociaal programma.
Specialisten gaan langs bij ouders, op zoek naar kinderen die er baat bij hebben als
ze worden opgenomen in het centrum. "Wij willen niet alleen het kind helpen,
maar ook de ouders. Zorgen dat zij een inkomen hebben. Dan heeft het kind een
goede plek om naar terug te gaan als het geholpen is in ons centrum."

Auto onmisbaar 
Kajiado County is een ruig gebied dat 22.000 vierkante kilometer groot is. Veel
wegen zijn slecht. Maar het is te belangrijk om mensen te blijven bezoeken. Juist in
de afgelegen gebieden. Daarom is een auto onmisbaar voor Duncan. Duncan: "Het
liefst wil ik nog veel meer mensen helpen. En tijdens de corona-pandemie kunnen
we met de auto ook eten en beschermingsmiddelen brengen." 

Over MIVA
In veel landen zijn basisvoorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs
onbereikbaar voor de meest kwetsbaren. Gelukkig zijn er lokale mensen die zich
inzetten om anderen te helpen. MIVA ondersteunt deze mensen met onmisbare
vervoers- en communicatiemiddelen.

Op zondag 29 augustus staat achter in de Jongerenkerk de collectebus voor de
meest kwetsbaren in Kenia.

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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verjaardagen in juli - augustus

1 juli Monika Lindackers lid JK-Koor
3 juli Gé van der Heijden tekstschrijver/pianist/Triple Quartet/ JK Big

Band/organisatiegroep/JK Jouw Kerk
4 juli Leo Verbeek lector/assistent
4 juli Frank van Gennip JK Big Band, altsax
4 juli Hans Spee Solidariteitsmaaltijd
5 juli Frank Jacobs fotograaf JK
12 juli Henneke Roox Bloemengroep/poetsgroep/lector/assistent
13 juli Zoë Hendrikx  communicant 2021
13 juli Jean-Marie Bakokimi koor familie Bakokimi
15 juli Daan Driessen communicant 2021
15 juli Quinn Klijzen
21 juli Anneriet van Nieuwenhoven
23 juli Jos Spee deken Venlo
25 juli Senn Soree communicant 2019
28 juli Elly Willemse Triple Quartet
31 juli Loes Moonen Praaggroep
3 aug. Fanny Moonen Praaggroep
15 aug. Marije Vola lector/assistent
25 aug. Ashwin Klijzen
27 aug. Tjeu Kunnen priester
30  aug. Hub van den Bosch pastor JK Venlo
31 aug. Harry Notenboom
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koffiebijdragen mei 2021

2-5: € 12,00     13-5: € 12,00   23-5: € 45,00 
9-5: € 17,00 16-5: € 24,50        30-5: € 21,00 

Gezien de corona maatregelen is het aantal gebruikers onbekend.

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

d.d.  1-6-2021
Martin Huizinga

ter inspiratie

SAMEN OP WEG

Heb je dat ook wel eens, 
dat gevoel, 
dat je alleen bent, 
dat je eenzaam en verlaten 
langs de weg zit, 
als een reiziger uit lang vervlogen
dagen?

Heb je dat ook wel eens, 
dat gevoel, 
dat je, moe gewacht, 
terug op de weg gaat, 
zelf op zoek?

Heb je dat ook wel eens, 
dat gevoel, 

dat je, aan een kruising van wegen, 
voor iemand die daar langs de weg zit, 

de lang-verwachte bent?
dat gevoel, 

dat je samen met anderen 
op weg gaat, 

en dat samen weg gaan 
deugd doet?

(uit: Als een pijl door het leven: gebedenboek voor tieners)
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VAKANTIE:

Stop met het werk, 
stop met de zorgen, 
stop met de slaafse 
doordeweekse sleur, 
stop met de haast 
en het hollen.

Leg alles stil: 
machines, muizenissen, 
onmin, verdeeldheid, 
jaloezie en achterdocht.
Heb je dat ook wel eens, 

Word stil in jezelf.

Ouders maken weer tijd 
voor hun kinderen.
Kinderen krijgen tijd 
om te spelen.
Mensen worden nomaden 
op zoek naar nieuwe dingen.

Vakantie is zwerven, 
terugvinden wat verloren was: 
man en vrouw, kinderen, 
zichzelf, 
een stukje natuur, 
de hemel op aarde, 
weldoende rust, 
het verloren paradijs, 
ja, misschien ook God.

(uit: de zondagsmis, Berne Heeswijk)
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HOE HEB JE GELEEFD?

Ergens woonde er eens een zeer ijverig man.
Je zag hem altijd bezig, verdiept in zijn werk.
Soms verscheen hij zelfs niet bij de koffie,
Zo druk had hij het.
Hij was altijd present op zijn werk, er was dus niets op hem aan te merken.
Zelfs thuis was hij nog met zijn gedachten bij zijn werk en zijn toekomst.
Hij vond het maar niks als zijn vrouw eens wat bloemen kocht of wat gebak mee
bracht. Dat was geldverkwisting.

Maar op een dag is hij gestorven, midden onder zijn werk.
God riep hem bij zich en begon hem vragen te stellen over hoe zijn leven was
geweest.

En de man vertelde van zijn grote idealen, die hij nooit had kunnen bereiken.
"En toen?", vroeg God.
Opnieuw vertelde de man maar nu meer in bijzonderheden, hoe hij heel zijn leven
had gezwoegd.
" En verder?", vroeg God, nog steeds nieuwsgierig.
Weer weidde hij zeer uitvoerig uit over zijn geweldige inzet, zijn nauwgezette werk
en zijn plannen.
Toen hij zijn verhaal af had, keek God verbaasd en vroeg hem, of hij niets te
vertellen had over de zon en de regen, over de bloemen en de bomen, de sterren
aan de hemel, de vogels in de lucht en de vissen in de zee, over de bergen, zeeën
en rivieren.
Maar de man bleef Hem het antwoord schuldig.
"Maar de mensen dan?", zei God, "je hebt toch wel veel mensen gezien en
ontmoet? Vertel eens!". 
Maar ook nu wist de man niets meer te zeggen dan dat hij een vrouw en enkele
kinderen had en een paar collega's.
"Dan heb je ook niet geleefd", zei God en Hij stuurde de man teleurgesteld terug.

-9-



GEDACHTE: 

Je houdt hem ondersteboven
niet waar, ik houd hem recht
doe toch niet zo eigenwijs
moet je horen wie het zegt.

Kom dan gaan we hier naar links
nee oen, we gaan rechtdoor
heb ik dan niks te zeggen
't is mijn auto, hoor.

Kom, laten we het vragen
nee, we kijken op de kaart
we rijden hier in rondjes
niet! We hebben tijd bespaard.

Je beproeft mijn tolerantie
ach man, stel je niet aan
ja, leuk hoor, zo'n vakantie
zullen we naar huis toe gaan? 

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.
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triniteit

door prof. dr. Hans-Martin Barth

"In de naam van God, de Vader, de Zoon en de heilige Geest."
Met deze woorden beginnen onze christelijke erediensten.
Zo zou ik ook mijn overweging willen beginnen.
Daarmee wil ik zeggen: ik spreek niet simpelweg namens mijzelf, maar in naam van
een macht die al onze voorstellingen te boven gaat en waaraan wij ons bestaan te
danken hebben.
Ik mag die macht opvatten als een macht die als vader aandacht voor mij heeft, die
mij gebroederlijk/gezusterlijk nabij is en die innerlijk met mij verbonden is.
Dat willen de begrippen "Vader", "Zoon" en "heilige Geest" tot uitdrukking
brengen.
Natuurlijk heeft God geen Zoon zoals wij ons nakomelingen voorstellen, en ook
geen Geest op hetzelfde niveau als die van ons.
God, de Vader, wil zeggen: Ik weet dat ik mijn leven niet aan mijzelf te danken heb.
God, de Zoon, wil zeggen: ik weet dat ik niet kan garanderen dat er van mijn leven
iets terecht komt. Maar met het oog op het leven, het sterven en de levende
aanwezigheid van Jezus van Nazareth mag ik daar wel vertrouwen in hebben.
God, de heilige Geest, wil zeggen:  ik weet dat mijn eigen geest en energie niet
toereikend zijn, maar dat ik op een kracht ben aangewezen die mij inspireert en
voortstuwt.

Hoe is het geloof in de drie-ene God ontstaan?

Waarom is er zo'n gecompliceerde voorstelling nodig als de Drie-eenheid?
Maar zo ingewikkeld is die eigenlijk niet.
We begrijpen het wellicht beter, als ons duidelijk is hoe dat beeld ontstaan is.
De eerste leerlingen van Jezus zijn Jezus gevolgd, omdat ze zich niet aan hem
konden onttrekken en omdat de ontmoeting met hem aan hun leven een nieuw
perspectief had gegeven.
Het ligt dan voor de hand dat ze zich afvroegen: Waar komt die Jezus vandaan,
hoe komt hij aan die uitstraling en aantrekkingskracht?
Hoe verhoudt zich dat alles tot God over wie toch al in het Oude Testament sprake
is?
Ze ontdekten de relatie tussen God "de Vader" en "de Zoon".

-11-



En de invloed die Jezus op hen had, de impact die hij op hun leven had, was zo
sterk dat ze tot de conclusie kwamen:
in hem ontmoet God zelf ons, in hem manifesteert zich de de goddelijke kracht.
God zelf identificeert zich met hem, met zijn onderrichtingen, met zijn genezend,
zijn helend optreden, maar ook met de druk die van buitenaf op hem werd
uitgeoefend, ook met zijn innerlijke noden, en met zijn lijden en sterven.
In hem is de "heilige Geest" werkzaam, de Geest die ons aansteekt.
Wat doen we nu?
We moeten veranderen, we laten ons dopen om ook die kracht van de heilige
Geest te ontvangen, om in haar samen te leven en goed te doen.

Waarin bestaat de innerlijke logica van het geloof in de drie-ene God?

De innerlijke logica van het geloof in de Drie-eenheid is voor mij direct duidelijk. Ik
kan het op m'n vingers natellen.
Ten eerste: ik heb om te leven een basis nodig. 
Die is mij gegeven in de vorm van mijn lichaam, mijn vermogen om te spreken en
te denken, mijn energie, mijn talenten.
Dat zegt mij het symbool van Gods scheppende kracht, waar immers ook alles om
me heen vol van is.
Ten tweede: ik heb bovendien oriëntatie nodig.
Waaraan moet ik me houden? Wat doe ik met mijn kracht, met mijn leven?
En ook: waar moet ik heen als iets niet lukt, als mijn krachten mij verlaten
of als ik mijn krachtenop de verkeerde heb gebruikt?
De persoon Jezus, zoals ik die in de evangelies tegenkom, geeft mij duidelijke en
telkens weer verrassende aanknopingspunten.
Maar waarom nou juist Jezus?
Wie met hem in zee gaat, merkt dat zijn leer en zijn leven op zichzelf al relevant
zijn; liefde, zoals hij die belichaamt, hoeft niet verder onderbouwd te worden.
Maar toch kan ik het niet zonder meer opbrengen om een leven te leiden dat
beantwoordt aan de uitnodiging van Jezus.
Daarom, ten derde:
en als ik het wel blijk te kunnen, dan heb ik dat niet aan mezelf te danken, nee, dan
gebeurt dat gewoon.
Christenen noemen dat de werking van de heilige Geest.
Zo werken de Schepper, de Verlosser en de Voltooier als het ware samen, zodat
mijn leven iets wordt, zodat mijn leven zin krijgt, zodat het met mij en met de hele
wereldgeschiedenis uiteindelijk goed zal aflopen.
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Wat is de betekenis van een "drie=één-theologie"?

De theologen in latere eeuwen hebben met alle middelen van het denken en de
filosofie van hun tijd geprobeerd om uit te tekenen hoe dat nou precies zit met die
drie-ene God.
Ze hebben daarbij soms te veel hooi op hun vork genomen.
Daarom zijn er tegenwoordig ook onder de christenen veel mensen die denken:
3=1, dat is toch onbegrijpelijk.
Maar dat is nu juist de bedoeling!
De drie-ene God kun je niet uitdenken, je kunt je hem niet voorstellen. En daarom
heeft men een kunstwoord gecreëerd dat voordien niet bestond, namelijk
"trinitas" waarvan ons woord "triniteit" is afgeleid.
Je kunt er niet eens een goed begrip voor vinden.
Als je het hebt over de drie-ene God, dan merk je al aan dat begrip dat dat ons
voorstellingsvermogen en ons denken te boven gaat. Het is niet in een beeld te
vatten. Het is niet uit te beelden.
We kunnen ons de drie-ene God niet voorstellen, en dat moeten we ook niet doen. 
Het geloof in de heilige Drie-eenheid is zogezegd de andere zijde van het gebod "Je
mag geen beeld van mij maken", de keerzijde van de medaille.
Deze God kun je niet denken. Onze maatstaven en denkcategorieën kunnen hem
niet vatten. Hij is te groot. 
Allahu akbar (God is de grootste) zou ik nu kunnen zeggen. En dit verbindt ons ook
met de Aziatisch religies, die weten dat je het Laatste en Hoogste niet kunt denken,
dat het niet eens opgaat in de categorieën van zijn en niet-zijn.

(oorspr. titel: “Trinität”. Vert. GvdH)

Truus gebruikte dit artikel van Hans-Martin Barth als overweging in de viering op
Drievuldigheidszondag (30 mei jl.)

Barth (geb. 17 december in Erlangen) studeerde theologie in Erlangen, Heidelberg,
Rome en aan de Harvard Divinity School te Cambridge (USA). Hij promoveerde in
1965 met de dissertatie “De Duivel en Jezus in de Theologie van Martin Luther”. 
Van 1976 tot 1978 was hij professor voor systematische theologie in Erlangen, van
1978 tot 1981 aan de universiteit van Gießen. Vanaf 1981 had hij een leerstoel aan
de Philipps-universiteit van Marburg. In 2005 ging hij met emeritaat.
O.a. voor zijn inzet voor de oecumene verleende de theologische faculteit van de
univesiteit van Basel hem in 2018 het eredoctoraat.
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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 29 augustus 2021.
Kopij voor dat nummer kan tot en met
20 augustus aangeleverd worden (via
e-mail of schriftelijk) op het Secretari-
aat 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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