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JONGERENKERK VENLO
  Het verhaal gaat verder ...

elke zondag 10 uur 



agenda okt. - nov. 2021

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

n o v e m b e r  2 0 2 1

2 18.00 u. Nacht der Zielen 2021 (tot 20.00 u.)

7 10.00 u. JK zondagviering - Allerheiligen - Allerzielen

14 10.00 u. JK zondagviering

21 10.00 u. JK zondagviering

24 13.00 u. Werkconferentie Bindkracht (tot 17.00 u.)

28 10.00 u. JK zondagviering - 1e Advent en Sinterklaas
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vieringen okt. - nov. 2021

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

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 

Zondag 7 november 2021, 10.00 uur

ALLERZIELEN EN ALLERHEILIGEN

Woord- en communieviering

V. Hub van den Bosch

A. Daniëlle Wipkink

+ JK-koor

Woensdag 10 nov. 2021, 19.15 u.

Taizégebed

V. Leden Taizégroep

+ Taizéliederen

Aansluitend koffie en thee

Zondag 14 november 2021, 10.00 uur

Eucharistieviering

V. Ruud Willemsen

A. Mieke Verkoeijen

+ JK-koor

Zondag 21 november 2021, 10.00 uur

Woord- en communieviering

V. Piet Linders

A. Werkgroep Liturgie

+ Ingrid Reinhoud (harp)

Zondag 28 november 2021, 10.00 uur

1e zondag Advent en Sinterklaas

Woord- en communieviering

V. Truus v.d. Heijden en Hub v.d.

Bosch

A. communicanten 2022

+ Gé of JK Koor
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Zondag 24 oktober 2021

Missio Wereldmissiemaand 2021

‘We moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben.'

Op 24 oktober is het Missiezondag. 

Met bovenstaande citaat uit het boek Handelingen 4,20 voert Missio dit jaar de

campagne voor de Wereldmissiemaand. We worden opgeroepen om datgene wat

we meedragen in ons hart naar anderen te brengen, aldus paus Franciscus. 

Missio brengt in de Wereldmissiemaand de kerk van Guinee voor het voetlicht. De

geschiedenis van de kerk van Guinee is jong. De meeste christenen wonen in

N'Zérékoré in het zuiden van het land. 

De eerste bisschop investeerde vanaf het begin veel in de opleiding van catechis-

ten. Dat bleek van grote betekenis. In 1967 moesten alle buitenlanders Guinee

verlaten. Er waren toen nog weinig eigen priesters, maar dankzij de goed opgeleide

leken werd het geloof levend gehouden in de moeilijke tijd onder de dictatuur van

Touré. In de laatste decennia is de situatie voor de kerk veel verbeterd. 

De kerk richt zich onder meer op onderwijs, heeft een caritas opgebouwd en is

actief in de gezondheidszorg. In het bisdom N'Zérékoré is een diocesane congrega-

tie van zusters zeer actief, de Soeurs Servantes de Marie Vierge et Mère (Zusters

Dienaressen van Maria Maagd en Moeder). Ondanks het grote gebrek aan midde-

len vangen de zusters kinderen op in wees- en opvanghuizen. De kinderen worden

verzorgd en kunnen onderwijs volgen. De zusters werken tevens aan bewustwor-

ding van vrouwen in de afgelegen dorpen. Missio wil, samen met u, het pastorale

werk van de zusters steunen.

In de Wereldmissiemaand, oktober 2021,  zal gedurende de zondagen een collecte-

bus staan voor de mensen Guinee in de Jongerenkerk Venlo.

Van harte aanbevolen,

Hub van den Bosch
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pastoor Tjeu Kunnen
60 jaar priester

Uitnodiging

Aan de parochianen van de Parochies Venlo Noord (H. Hart, H. Michaël,

H. Nicolaas);

Aan de familie, vrienden en collega’s van onze Pastoor;

Aan alle anderen die zich met ons verbonden voelen.

Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan een feestelijk programma hij

gelegenheid van drie heuglijke momenten, die onze pastoor Tjeu Kunnen dit

jaar heeft mogen meemaken:

60 jaar Priester (18 maart)

40 jaar werkzaam in Venlo (3 oktober)

85 jaar (27 augustus)

Het volledige feestprogramma vindt u hiernaast afgedrukt.

Zoek uw moment uit om zich bij ons aan te sluiten.

Op uitdrukkelijk verzoek van onze pastoor draait het programma niet zozeer

om hem persoonlijk, maar meer om het geloof, dat hem en ons gaande houdt

in deze roerige tijden.

Met name de twee eucharistievieringen en de bijeenkomsten van 6 en 7

oktober zullen daarop heel sterk gericht zijn.

“Niet met de rug naar de toekomst, maar met de blik én de toekomst” willen

wij als kerk, als geloofsgemeenschap, in de werkelijkheid staan.
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Wij nodigen u van harte uit om met ons deze Blijde Boodschap van Jezus van

Nazareth te vieren.

Programma

Zaterdag 2 oktober 19.00 uur H. Eucharistieviering in de H. Michaêlkerk

Thema: “Groeikracht” m.m.v. Vocalgroup in the Mood

waarna gezellig samenzijn in gemeenschapshuis “De Bantuin”

Zondag 3 oktober 10.30 uur 

H. Eucharistieviering in de H. Michaëlkerk Thema: ‘Zout en Licht zijn”

mm.v. Kerkkoor 0. L. Vrouwekerk (Venlo Zuid) en Vocal Ensemble Vicenda

waarna gezellig samenzijn in gemeenschapshuis “De Witte Kerk”

Woensdag 6 oktober 14.30 uur — 17.30 uur 

Kinderbijeenkomst rond het thema “Zorg voor de Schepping” o.l.v. Franciscaanse

Beweging in de H. Michaëlkerk en in gemeenschapshuis “De Bantuin”.

Knutselend, dansend en zingend zijn kinderen creatief bezig met het Zonnelied

van Sint Franciscus.

Opgave hiervoor noodzakelijk.

Donderdag 7 oktober 19.30 uur 

Lezing, waarna gesprek, over de laatste encycliek van Paus Franciscus “Fratelli

Tutti” door de heer Krijn Pansters, theoloog aan de Universiteit Tilburg.

Plaats: H. Michaëlkerk en Gemeenschapshuis “De Bantuin”

Opgave hiervoor noodzakelijkl

Cadeau:

Pastoor Tjeu Kunnen ziet af van een cadeau.

Als u toch iets wilt geven, doe dan een bijdrage die het mogelijk maakt dat ook de

mensen in de arme landen spoedig gevaccineerd zullen worden.

U kunt ook overmaken naar:

Banknummer: NL71 RABO 0153 8103 19 t.n.v. RK Parochie F1. Michaël o.v,v. Gift

vaccin Alom

De giften worden overgedragen aan Unicef, Oxfam Novib en Artsen zonder

Grenzen.
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lezing klimaat en ecologie 

Fairtrade en Groene Kerk Jongerenkerk Venlo

organiseert i.s.m. Extintion Rebellion

WOENSDAG 20 OKTOBER 2021

LEZING KLIMAAT EN ECOLOGIE IN DE JONGERENKERK VENLO

Op woensdagavond 20 Oktober komen Haiko Meelis en

Carolien Caspers van Extinction Rebellion Roermond

naar De Jongerenkerk om een presentatie te verzorgen

over Klimaat & Ecologie. Naar aanleiding van recente

ontwikkelingen leggen zij uit wat de gevolgen van kli-

maatverandering zijn voor De Schepping. Extinction

Rebellion is een internationale beweging die zich onder

meer tot doel stelt bewustwording te creëren, dat er

een noodzakelijk is om onze manier van leven te veran-

deren. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar,

aanmelden kan door een e-mail te sturen naar:

lezingklimaatecologievenlo@gmail.com 

Woensdag 20 oktober 2021

Lezing: Klimaat en Ecologie

Locatie: Jongerenkerk Venlo 

(Minderbroedersstraat 1 Venlo)

Inloop: vanaf 19:15 uur

Lezing:  start om 19:30 uur

Entree: vrije gift

(De dan geldende coronamaatregelen zullen in acht worden genomen).

 

Much Health and Life Quality

Remi Verhaegen              Hub van den Bosch
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Nacht der Zielen 2021

FILM: NOMAD LAND

DONDERDAG 28 OKTOBER 2021

Fern (Frances McDormand) rouwt om een   leven dat haar is ontnomen. Het lijkt

erop dat ze relatief gelukkig was in Empire, Nevada, een van die vele kleine Ameri-

kaanse steden gebouwd rond industrie. Toen de gipsfabriek daar sloot, werd de

stad Empire er letterlijk mee afgesloten. In zes maanden tijd was de hele postcode

geëlimineerd. In deze nachtmerrie sterft de man van Fern, waardoor ze helemaal

alleen achterblijft en, nou ja, ze houdt meer van het woord 'huisloos' dan van 'dak-

loos'. Fern gaat op zoek naar werk als seizoensmedewerker in een Amazon-cen-

trum, begint in haar busje te wonen en raakt uiteindelijk betrokken bij een groep

moderne nomaden, mensen die soms geïmproviseerde gemeenschappen vormen.

Ze komt echter onvermijdelijk weer alleen te staan. Fern is het onvergetelijke mid-

delpunt van Chloé Zhao's meesterlijke 'Nomadland', een film die poëzie vindt in het

verhaal van een schijnbaar gemiddelde vrouw. Het is een prachtige film die afwis-

selend dromerig is in de manier waarop hij de schoonheid van dit land vastlegt en

die gebaseerd is op het verhaal over een soort persoon dat we normaal niet in

films zien. 

FILM: NOMAD LAND Locatie: Jongerenkerk Venlo

DONDERDAG 28 OKTOBER 2021 Aanvang: 19.30 uur

Entree is vrije gift

Opgeven kan via: info@stichtinggroenewold.nl. of telefonisch 077-3546689

of jongerenkerkvenlo@hetnet.nl, of telefonisch 0610729578
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Op zondag 29 augustus weerd in de Jongerenkerk gecollecteerd voor de MIVA. 

De collecte, bestemd voor medische zorg voor de meest kwetsbaren in Kenia

bracht 85,00 euro op.
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zondag 

12 september

2021

in de wolkenin de wolkenin de wolkenin de wolken
viering van de eerste communieviering van de eerste communieviering van de eerste communieviering van de eerste communie

Jongerenkerk Venlo
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terugblik: eerste communie

Op zondag 12 september 2021 was in de Jongerenkerk de viering waarin Zoë, Joris,

Lizzy, Britt en Daan de eerste communie deden.

Het was een sfeervolle viering in een goed gevulde Jongerenkerk, waarbij de fami-

lie Roodbeen (familie van Joris, één van de communicanten), familie Bartels en de

familie Boom de muziek verzorgden naast de liederen die de communicanten zong-

en. Verder speelde Joke van der Essen mee, moeder van Britt, ook een van de com-

municanten.

Met deze viering sloten we het eerste communietraject 2020-2021 af. Een voorbe-

reiding in coronatijd met de nodige dingen die niet konden doorgaan. We hopen

dat de communicanten Joris, Zoë, Lizzy, Daan en Britt mooie herinneringen over-

houden aan hun eerste communie en dat we ze op sommige momenten nog terug-

zien om daaraan deel te nemen, zoals met Sinterklaas, het kerstspel en de

Palmhöltjesoptocht.

Woord van dank aan allen: communicanten, ouders, muzikanten, Petra Verhoeckx

vanwege de bloemen, Tini voor het

geluid, Truus voor het mee verzorgen

van de voorbereidingen en het zorgen

voor de maaltijden, telkens als we bij

elkaar kwamen met de communican-

ten, Gé voor de boekjes en de muzika-

le ondersteuning tijdens het oefenen

met de communicanten en verder

iedereen die haar of zijn steentje

heeft bijgedragen.

Het was weer fijn om te doen en fijn

achteraf te horen dat de mensen die

aanwezig waren in deze viering er een

goed gevoel aan over hebben gehou-

den.

Hub van den Bosch
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terugblik: opschoonactie

6
e
  “OPGERUIMD STAAT NETJES” actie 

tegelijk met World Cleanup Day

Op zaterdag 18 september gaan samenwerken-

de organisaties na vijf eerdere geslaagde half-

jaarlijkse opschoonacties deze acties weer ver-

volgen. De actie is evenals in 2020 gepland op de

jaarlijkse World Cleanup Day.

Onder het motto “Opgeruimd staat netjes” ma-

ken de Jongerenkerk, Joriskerk, Fair Venlo, jong-

eren van Home+, Wijkoverleg Binnenstad, werk-

groep Julianapark, bewoners Wilhelminapark, ‘t

Groenewold en de Wereldwinkel groen in de

binnenstad schoon. Deze keer langs de Maaska-

de, de spoor kant van de Koninginnesingel, de

kop van de Weerd, het Juliana-, Wilhelmina- en

Nolenspark. Tussen 9 en 10 kunnen de op-

schoonmaterialen per persoon/ huishouden

afgehaald worden bij de Jongeren kerk. Het schoonmaken op de locaties duurt tot

circa 12.00.

De organisaties zijn allemaal actief in de binnenstad, werken al samen op het ge-

bied van fairtrade en willen dat ook graag doen met andere activiteiten, die helpen

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 duurzame

ontwikkelingsdoelstellingen: de 17 Global Goals. Leiders van 193 landen hebben

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, Wilhelminapark en het Rosarium, Venlo Partners,

de citymarketing organisatie van Venlo en Venlo Schoon.
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Die organisaties ondersteunen de actie van harte en zullen er via hun eigen kanalen

aandacht aan geven. De gemeente stelt daarnaast de benodigde schoonmaakma-

terialen ter beschikking, zoals zakken en handschoenen. Ook wethouder Marij

Pollux deed al twee keer actief mee.

Cleanup Day is eens per jaar, maar in het Wilhelminapark ruimt een groep van zo’n 10

omwonenden wekelijks ’s zaterdags op en draagt zo het hele jaar door hun steentje bij.
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Na gedane arbeid is het goed rusten met broodjes, fairtrade koffie en soep bij het

team van de Jongerkerk.

Goed voorbeeld doet volgen. 

Doe je in het voorjaar ook mee bij de Landelijke Opschoondag?
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verjaardagen in oktober

3 okt.: Therezi Ezendam - lid JK-koor

9 okt.: Louise van den Brand

11 okt.: Wiel Janssen - geluidsgroep, Triple Quartet
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koffiebijdragen augustus 2021

01-8: € 12,00     08-8: € 13,50   15-8: € 8,50 

22-8: € 22,00 29-8: € 12,00         

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

Wat blijft er over als het zoeken stopt?

Als de voortdurende gerichtheid op 'straks' 

en 'later' tot een einde komt? 

Al wat er overblijft is ‘dit', de ervaring van dit moment. 

Als de ervaring die er nu is simpelweg wordt ervaren, 

zonder het idee dat ze tot een beter volgend moment 

zou moeten leiden, 

dan wordt de huidige ervaring als compleet ervaren.

 Met andere woorden dit, 

wat er nu is, is waar we feitelijk naar verlangen.

Er is niets anders dan wat er nu is.

Loslaten is niet een taak voor de persoon

het is het wegvallen van de persoon - Erik van Zuydam 
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Bij Wereldmissiemaand 2021: Missie is

Missie is:

Zo overtuigd zijn van

je geloof dat de wereld 

het mag weten.

Vroeger veraf

nu ver en dichtbij

Vroeger voor idealisten

nu voor jou en mij

Missie is een opdracht

voor ieder van ons

want waar je ook woont of werkt

je kan hoe dan ook

door je manier van leven

laten zien dat je het voor mensen opneemt.

Je kan door je manier van 

het opnemen voor mensen

laten zien dat je jou hiervoor 

door Zijn levensverhaal laat leiden

Je kan door je manier van

omgaan met Zijn levensverhaal 

laten zien dat je hiervan

gelukkig kunt leven 

laten zien dat je 

dit met iedereen wilt delen.

Zo wordt missie 

het geluk van alle mensen 

waar ook ter wereld. (Antoon Vandeputte)
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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 31 oktober 2021.

Kopij voor dat nummer kan tot en met

22 oktober 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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