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  Het verhaal gaat verder ...

elke zondag 10 uur 



agenda sept. - okt. 2021

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

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

8 13.30 u. Bijeenkomst communicanten 2021 (tot 15.30 u.)

8 19.15 u. Taizégebed

10 09.00 u. kerk versieren t.b.v. 1e communie

12 10.00 u. Eerste communieviering

13 16.30 u. Overleg Pastoraal Team (tot 18.00 u.)

18 09.00 u. Opschonen binnenstad (tot 12.00 u.)

19 10.00 u. JK zondagviering

21 19.30 u. Lezing “Molukkers in Nederland” (tot 22.00 u.)

22 19.30 u. Vergadering Bestuur JK

24 14.00 u. Heilige Huisjes Tocht - Vredesweek (tot 16.30 u.)

26 10.00 u. JK zondagviering

o k t o b e r  2 0 2 1

3 10.00 u. JK zondagviering

10 10.00 u. JK zondagviering

13 19.15 u. Taizégebed

17 10.00 u. JK zondagviering

17 Dag van de Armoede

18 16.30 u. Overleg Bestuur JK en Pastoraal Team (tot 18.00 u.)

24 10.00 u. JK zondagviering - Wereldmissiedag

28 19.30 u Film in kader van Nacht der Zielen 2021

31 10.00 u. JK zondagviering
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vieringen juli - augustus 2021

V.=voorganger(s); A.=assistent; L.=Lector

Zondag 5 september 2021, 10.00 uur

START 57ste SEIZOEN

Woord- en communiedienst

V. Hub van den Bosch

A. Max Görtjes

+  JK-koor

Woensdag 8 september 2021, 19.15 u.

Taizégebed

V. Leden Taizégroep

+ Taizéliederen

Zondag 12 september 2021, 10.00 uur

1e COMMUNIE 2021

Eucharistieviering

V. Ruud Willemsen, Truus van der

Heijden en Hub van den Bosch

A. communicanten en ouders

+ familie Roodbeen en familie.

Zondag 19 september 2021, 10.00 uur

Vredesweek 2021

Woord- en communiedienst

V. Piet Linders

A. lid werkgroep

+ JK Koor

Zondag 26 september 2021, 10.00 uur

Afsluiting Vredesweek 2021

Woord- en communiedienst

V. Truus van der Heijden

A. Henneke Roox

+ Piet Hegger (zang en gitaar)

Zondag 3 oktober 2021, 10.00 uur

Eucharistieviering

V. Ruud Willemsen

A. Peter Verhoeckx

+ JK-koor

Zondag 10 oktober 2021, 10.00 uur

Eucharistieviering

V. Deken Spee

A. Leo Verbeek

+  JK-koor

Woensdag 13 oktober 2021, 19.15 uur

Taizégebed

V. Leden Taizégroep

+ Taizéliederen

Aansluitend koffie en thee

Zondag 17 oktober 2021, 10.00 uur

Viering in Taizéstijl

V. leden Taizégroep

+ Taizéliederen

Zondag 24 oktober 2021, 10.00 uur

DOOPVIERING FENNA JOOSTEN

Eucharistieviering

V. Ruud Willemsen en Hub v.d. Bosch

A. eigen

+ eigen

Zondag 31 oktober 2021, 10.00 uur

Woord- en communiedienst

V. Truus van der Heijden

A. Henneke Roox

+ Piet Hegger 
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eerste communieviering

zondag 12 september 2021

Op zondag 12 september 2021 is er in

de Jongerenkerk een viering waarin

Zoë, Joris, Lizzy, Britt en Daan de eerste

communie zullen doen.

Vanaf september 2020 zijn we samen

met hen onderweg geweest naar deze

dag die door corona nu pas plaatsvindt.

We willen dit samen vieren met de

mensen van onze gemeenschap en

hopen dat het een sfeervolle viering

mag worden.

De kinderen zijn natuurlijk aanwezig

met hun ouders, broers en zussen,

maar we hopen ook opa's en oma's en

ooms en tantes van harte welkom te

kunnen heten, als ook vriendjes en

vriendinnetjes.

Het thema van de viering is: ‘In de wolken zijn'.

De muziek wordt verzorgd door de familie Roodbeen en ouders van de communi-

canten. De communicanten zelf hebben de afgelopen tijd hard geoefend o.l.v.

Jacqueline Roodbeen en ze zingen zelf ook een aantal liederen.

We hopen dat de maatregelen het toelaten dit feest voor hen in onze Jongerenkerk

onder normale omstandigheden te kunnen vieren op de wijze zoals we dat gewend

zijn.

We wensen Britt, Joris, Daan, Zoë en Lizzy en hun ouders en broers, zussen en

ooms en tantes, opa's en oma's alvast van harte proficiat!
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vredesweek 2021

zaterdag 18 september - zondag 26 september 2021

Iedereen kent wel het gevoel er even niet bij te horen en te worden uitgesloten.

Sommigen ervaren dat ze stelselmatig niet gehoord worden en dat ze geen on-

derdeel uitmaken van een groter geheel. Deze uitsluiting ligt diep verankerd in

onze maatschappij. Er is pas sprake van vrede als er recht wordt gedaan aan ieder-

een. Voor 2021 kiest PAX ‘inclusief samenleven' als thema van de Vredesweek.

Amanda Gorman dicht vanuit het perspectief van een zwarte jonge vrouw, waarin

velen zich herkennen. Where can we find light in this never-ending shade? Deze

oneindige schaduwen vallen ook over gezinnen die al jaren in armoedige vluchte-

lingenkampen zitten. Donker is het voor mensen die keer op keer worden afgewe-

zen voor een baan vanwege hun afkomst. Kinderen zijn op school nog steeds de

dupe van hardnekkige sociale en  klasseverschillen. Het PAX-programma ‘Het

verhaal van mijn vlucht' zag vluchtelingen groeien in hun professionele vaardighe-

den en zelfs de Nederlandse nationaliteit krijgen, maar ze blijven ‘de vluchteling',

hoe graag ze dat etiket ook achter zich zouden willen laten. In de steden neemt het

aantal mensen dat van de voedselbank gebruik moet maken toe. Ook hier zitten

mensen die zich niet gehoord voelen en een gebrek aan perspectief ervaren. Al

deze vormen van uitsluiting zetten de samenleving onder druk.

Wat doe jij in Vredesnaam?

De vraag is niet meer óf er uitsluiting in onze samenleving is, maar of we het her-

kennen hoe mensen worden buitengesloten en hoe we hierbij zelf betrokken zijn.

Met elkaar kunnen we aankaarten waar exclusie plaatsvindt en hoe mensen syste-

matisch worden buitengesloten. Samen met jou wil PAX zich inzetten voor vrijheid,

waarheid, recht zodat alle mensen in liefde kunnen samenleven. Als we elkaar

opzoeken, elkaar weten te vinden, elkaar het woord geven, naar elkaar luisteren en

samenwerken, ligt er een kleurrijke toekomst voor ons.

-4--4--4--4-



Vrijdag 24 september 2021

Heilige Huisjestocht Vredesweek 2021

‘Ontwortelde boom'

Op vrijdag 24 september 2021 vindt er een bijzondere Heilige Huisjestocht plaats in

het kader van de Vredesweek 2021.

We bezoeken dan de Vastenavondkamp waar een kunstenaar een ontwortelde

boom heeft opgehangen waar rondom heen de wijk allerlei activiteiten organi-

seert.

Op VRIJDAG 24 SEPTEMBER 2021 is de Heilige Huisjestocht in deze wijk en bezoe-

ken we diverse ‘heilige huisjes' in de Vastenavondkamp.

Vrijdag 24 september 2021

14.00-16.30 uur

Vastenavondkamp (Blerick)

 Nadere informatie volgt!
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Zaterdag 18 september 2021

Maas Cleanup Day 2021

Op zaterdag 18 september gaan we weer samen met duizenden Limburgers aan de

slag voor een Schone Maas. Een stroom aan initiatieven van Eijsden tot de Mooker-

hei. Doe jij mee? Sluit je dan aan bij een groeiende beweging. Neem een grijper en

een vuilniszak. Trek je handschoenen aan. En ga mee op pad.

Het samenwerkingsverband  wil daar ook deze keer weer graag aan meewerken.

Dat bestaat uit:  Jongerenkerk Venlo, Joriskerk Venlo, Wereldwinkel Venlo, Wijk-

overleg Binnenstad, , VenloPartners, Julianaparkgroep, FairVenlo en jongeren van

HomePlus.

Dus DOE MEE EN GEEF JE OP!

T.z.t. ligt het opgaveformulier in het Voorportaal van onze Jongerenkerk.

 

extra Maas Cleanup

ZATERDAG 14 AUGUSTUS 2021

Op zaterdag 14 augustus 2021 vond er naar aanleiding van de wateroverlast in

Limburg een extra Maas Cleanup plaats. Vanuit de samenwerking Joriskerk, Wijk-

overleg Binnenstad, Wereldwinkel, FairVenlo, HomePlus, Groenewold, VenloPart-

ners, Julianparkgroep en Jongerenkerk Venlo deden we hieraan mee.

Er namen 46 mensen deel aan deze extra cleanup. Veel mensen hadden zich via

Maas Cleanup Limburg aangemeld en 20 mensen waren uit het samenwerkingsver-

band.

We verzamelden ons in de Jongerenkerk waar de koffie en thee klaar stonden om

vervolgens in twee groepen naar de Kop van Weerd en de Maaskade te gaan. Maar

ook de Fietsbrug en delen van de binnenstad zijn op de heen- en terugweg meege-

nomen.

In totaal werden ruim 30 zakken vuil verzameld in ruim twee uur tijd.

Na afloop kon men in de Jongerenkerk genieten van een kop soep en broodjes om

even bij te komen en na te kletsen.

Al met al weer een succesvolle Maas Cleanup.
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extra Maas Cleanup
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oproep voor het adopteren van

‘Een nacht om te waken 
voor het klimaat’
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Beste wakers,

De zomer heeft laten zien dat het harder nodig is dan ooit om de wacht te houden

voor het klimaat. Na een paar weken rust gaan we dan ook weer vol vastberaden-

heid verder met waken vanaf maandag 16 augustus om 12:05 uur. De inschrijving

is geopend!

De verbouwing van het Binnenhof brengt goed nieuws voor ons: de ministerraad

zal in het Catshuis gaan vergaderen! Dat betekent dat ze ons wekelijks zien en dat

ook de pers vaker langskomt.

We beginnen met een wake in de provincies: de eerste 12 nachten zijn hiervoor

gereserveerd. Het is een mooie gelegenheid om mensen uit je provincie te ont-

moeten die met het klimaat bezig zijn. Of om je buurvrouw of -man eens uit te

nodigen om samen een goed gesprek te hebben over het klimaat. Kijk onderaan

deze mail wanneer jouw provincie aan de beurt is.

We willen van de hernieuwde start gebruik maken om de bekendheid van de

klimaatwake te vergroten. Daarom voegen we een flyer toe als bijlage bij deze

email met de vraag of je die in je netwerk wilt verspreiden. En als je deel uitmaakt

van een organisatie die een nacht zou willen adopteren, is dat natuurlijk ook van

harte welkom!

Intussen heeft de media-aandacht niet stil gestaan. Naar aanleiding van de mani-

festatie op het Plein heeft Cordaid  een mooie samenvatting geschreven: Hartenk-

reet Klimaatwakers aan Kamerleden. Op de NPO is Rozemarijn over de Klimaatwa-

ke geïnterviewd in De Verwondering Zomerdromers en op zondag 15 augustus is ze

om 6 uur 's ochtends te horen op Radio 1 (via programma gemist is dit terug te

beluisteren). 

De inschrijvingen zijn weer geopend!

Hartelijke groet namens de organisatie,

Dina en Rozemarijn

-10--10--10--10-



-11--11--11--11-



Klimaatwakers

De laatste maanden heb ik meerdere keren meegedaan met de klimaatwakers. In

mijn geval 's nachts aan de laptop. Je waakt dan tussen 20.00 en 8.00 2 uur om de

estafette ook ‘s nachts doorgang te laten vinden. Van 8-20 uur wordt er in Den

Haag bij het Catshuis gewaakt. Het waken 's nachts kan heel mooi zijn. Goede

gesprekken met je compagnon of voor een andere een goed moment om te medi-

teren. Het vullen van al die nachten met 12 mensen is niet gemakkelijk voor de

organisatie. De organisatie zoekt nu naar groepen of gemeenschappen die een

nacht willen adopteren. 

Lijkt het ons vanuit de Jongerenkerk iets om met de JK ook een nacht te proberen

te adopteren? Een nacht adopteren voor de HEELHEID VAN DE SCHEPPING. Hoe

we het nu draaien of keren: goede rentmeesters zijn we niet geweest voor de

schepping. Ik denk dat onze ecologische voetafdruk groter is dan de aardbol kan

herstellen in ons leven. Daar van bewust zijnde toch mooi om iets te doen voor 

het herstel door extra aandacht te vragen aan de politiek bij het vormen van een

nieuwe regering.

Much Health and life quality,

Remi Verhagen

Beste allen,

Van harte sluit ik me aan bij de oproep van Remy.

Wie volgt?

Zijn er mensen die mee EEN NACHT willen adopteren en dan van 20.00-08.00 uur

via de computer online willen zijn in ESTAFETTEVORM om zo 12 uur te overbrug-

gen? We zouden kunnen beginnen met EEN NACHT. 

DUS: wil je meedoen, geef je dan op via jongerenkerkvenlo@hetnet.nl

Geef aan welke dag in de week voor jou het beste past en welk uur of uren jij

online mee zou willen doen.

Als er voldoende mensen zijn dan maken we een schema.

Lukt het ons niet om een nacht te adopteren, dan kan ieder zich ook persoonlijk

aanmelden bij ‘klimaatwakers' om mee te doen (zie bovenstaande)!

Mede namens Remy al van harte bedankt.

Hub van den Bosch
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verjaardagen in september

05 Martin Huizinga - Beheer kerkgebouw

05 Lenie Verhoeckx-Verhaeg - lid JK Koor en Triple Quartet

08 Aggie Plaat van der-Gijsen - Pastoraal team

08 Marcel Salverda - JK Big Band: trompet (reserve)

18 Noud Linders - Technische zaken

19 Caroline Nijholt - JK Big Band: tenorsax

21 Sofie van den Brand
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koffiebijdragen juni/juli 2021

6-6: € 12,00     13-6: € 9,50   20-6: € 14,00 

27-6: € 22,00 4-7: € 20,00        11-7: € 24,00 

18-7: € 16,00 25-7: € 14,00         

Gezien de corona maatregelen is het aantal gebruikers onbekend.

prijsafspraak koffie :

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

d.d.  1-8-2021

Martin Huizinga

ter inspiratie

Waar we als zoeker het diepst naar verlangen, is niet de perfecte partner, de

hoofdprijs in de loterij, het ideale lichaamsgewicht of het tweede huis in

Zuid-Frankrijk. Waar we het meest naar verlangen is de totale afwezigheid van het

zoeken. We verlangen naar de vrijheid die dat geeft. Hoe zou je rust kunnen

ervaren als je gelooft in het idee dat je ‘er' nog niet bent? Hoe zou je rust kunnen

ervaren als je gelooft in het idee dat er eerst nog iets moet veranderen?

Onmogelijk, want er is voortdurend dat knagende gevoel dat er iets ontbreekt.

Zoeken leidt niet tot vinden, zoeken leidt tot nog meer zoeken. Zoeken kan

onmogelijk leiden tot het einde van het zoeken. Het spirituele pad is niet een reis

met een eindbestemming, het is een eindeloze vicieuze cirkel. De zoeker is als een

hamster in een loopwiel die maar door blijft rennen zonder ook maar een stap

verder te komen. Er is geen ‘verder'. Er is alleen maar dit ene ondeelbare tijdloze

moment. (uit: Fata Persona)

De mind schreeuwt

Het hart fluistert

Wees stil, wees aanwezig 

en het hart zal je leiden -  Louise Kay  -
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Het voortdurend stellen van 

Hoe- en Waaromvragen

is simpelweg de mind, 

die op zoek is naar controle. - Erik van Zuydam –

Laat alle bewegingen van het denken los 

en wees simpelweg stil.

In de stilte heb je geen naam, geen verleden, 

geen nationaliteit, geen relaties, geen geslacht, 

geen mening, geen spijt, geen zorgen en geen gemis.

Er is enkel een stil en probleemloos Zijn. 

Laat je leven zich vanuit deze plek ontvouwen.  -  Erik van Zuydam 

-

 Gedachte bij de Vredesweek 2021

De wereld dat zijn wij 

Kun jij soms ook zo verlangen 

naar een plekje voor jezelf, 

waar men jòu echt wil ontmoeten

 en de buitenkant niet telt? 

Waar de mensen sterk verschillen 

van elkaar, van jou, van mij, 

maar er enkel naar verlangen 

samen en zichzelf te zijn. 

Kun jij soms ook zo verlangen 

naar een wereld als een thuis, 

als een herberg voor de mensen, 

heel ver weg of dicht bij huis? 

Voor de mensen van de wereld, 

mannen, vrouwen, 

wit of zwart, 

voor de groten, 

voor de kleinen, heel gewoon 

of heel apart. 

Is er voor die nieuwe wereld 

al een plekje in mijn hart? tekst: Hans Reinold 
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When day comes 

When the day comes 

we step out of the shade, 

aflame and unafraid, 

the new dawn blooms 

as we free it. 

For there is always light, 

if only we're brave enough to see it. 

If only we're brave enough 

to be it. uit: Amanda Gorman, The hill we climb

Vertaling:

Wanneer de dag komt

Wanneer de dag komt

stappen wij uit de schaduw,

brandend en onbevreesd,

de nieuwe dageraad bloeit

als we haar bevrijden.

Want er is altijd licht,

als we maar dapper genoeg zijn om het te zien.

Als we maar dapper genoeg zijn het te zijn.

nog steeds te koop

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

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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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 26 september 2021.

Kopij voor dat nummer kan tot en met

17 september 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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