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JONGERENKERK VENLO
  Het verhaal gaat verder ...

elke zondag 10 uur 



agenda nov. - dec. 2021

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

2 18.00 u. Nacht der Zielen 2021 in de Vastenavondkamp (tot 20.00 u.)
7 10.00 u. JK zondagviering - Allerheiligen - Allerzielen
10 13.30 u. Bijeenkomst communicanten 2022 (tot 15.30 u.)
14 10.00 u. JK zondagviering
21 10.00 u. JK zondagviering
23 13.00 u. Werkconferentie Bindkracht (tot 17.00 u.)
26 19.30 u. Bijeenkomst ouders communicanten (tot 21.00 u.)
28 10.00 u. JK zondagviering - 1e Advent en Sinterklaas
28 15.00 u. Concert JK Big Band (tot 17.30 u.)
29 16.30 u. Overleg Pastoraal Team (tot 18.00 u.)
30 19.30 u. Vergadering Bestuur JK Venlo (tot 21.00 u.)

d e c e m b e r  2 0 2 1

5 10.00 u. JK zondagviering - 2e zondag van de advent
12 10.00 u. JK zondagviering - 3e zondag van de advent
15 13.30 u. Bijeenkomst communicanten 2022 (tot 15.30 u.)
19 10.00 u. JK zondagviering - 4e zondag van de advent
22 13.30 u. Bijeenkomst communicanten 2022 (tot 15.30 u.)
22 16.00 u. Kerstviering voor dak- en thuislozen
24 18.00 u. Familie-Kerstviering
24 21.30 u. Klein kerstconcert door Triple Quartet en JK Big Band
24 22.00 u. Kerstnachtviering
25 10.00 u. JK viering - Eerste Kerstdag

j a n u a r i   2 0 2 2

1 11.00 u. (elf !) JK viering b.g.v. Nieuwjaar
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vieringen okt. - nov. 2021

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

Zondag 7 november 2021, 10.00 uur
ALLERZIELEN EN ALLERHEILIGEN

Woord- en communieviering
V. Hub van den Bosch
A. Max Görtjes
+ 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
+ JK Koor

Zondag 5 december 2021, 10.00 uur
2e zondag Advent
Eucharistieviering

V. Ruud Willemsen
A. Peter Verhoeckx
+ JK-koor

Woensdag 8 december 2021, 19.15 u.
Taizégebed

V. Leden Taizégroep
+ Taizéliederen

Aansluitend koffie en thee

Zondag 12 december 2021, 10.00 uur
3e zondag Advent

Woord- en communieviering
V. Piet Linders
A. Liturgie Werkgroep
+ JK-koor

Zondag 19 december 2021, 10.00 uur
4e zondag Advent

Woord- en communieviering
V. Truus van der Heijden
A. Henneke Roox
+ nog niet bekend 

Woensdag 22 december 2021, 16.00 u.
kerstviering dak- en thuislozen

woord- en communieviering
V. Hub van den Bosch
A. Mieke of Henk
+ Piet Hegger of cd
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Vrijdag 24 december 2021, 18.00 uur
familiekerstviering

woord- en communieviering
V. Truus van der Heijden en Piet

Linders
A. Henneke Roox en communicanten
+ Gé (piano) en samenzang

kerstliedjes

Vrijdag 24 december 2021, 21.30 u.
klein kerstconcert door JK Big Band en
Triple Quartet

Vrijdag 24 december 2021, 22.00 u.
kerstnacht viering
eucharistieviering

V. Ruud Willemsen en Hub van den
Bosch

A. nog niet bekend 
+ Triple Quartet + JK Big Band

Zaterdag 25 december 2021, 10.00 u.
1e kerstdag

Eucharistieviering
V. Ruud Willemsen
A. nog niet bekend 
+ JK-koor

Zondag 26 december 2021
2e Kerstdag

GEEN VIERING

Zaterdag 1 januari 2022,  11.00 uur
(LET OP!)

nieuwjaarsdag
woord- en communieviering

V. Hub van den Bosch
A. nog niet bekend
+ JK-koor

Zondag 2 januari 2022, 10.00 uur
Eucharistieviering

V. Ruud Willemsen
A. nog niet bekend
+  JK-koor

Aansluitend: Nieuwjaarsontmoeting

CORONA
De toename van het aantal besmettingen in de laatste weken is zorgwekkend.
Verwacht wordt dat de regels weer worden aangescherpt.  Dit kan mogelijk
gevolgen hebben voor onze planning en activiteiten. We houden u op de hoogte
via onze website: www.jkvenlo.nl
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NACHT DER ZIELEN 2021: ‘ONTWORTELD ZIJN!'

Op dinsdag 2 november is de nacht der Zielen. Deze wordt georganiseerd door
Prisma en dit jaar in samenwerking met de buurt Vastenavondkamp. Daar loopt al
een jaar een project waarbij buurtbewoners betrokken zijn en waar men samenk-
omt rond de ‘ontaarde boom' van kunstenaar Daan van Gelswijk.
Dit jaar willen we bij dit initiatief aansluiten met de Nacht der Zielen.
Het thema is ‘ontworteld zijn'. ‘Ontworteld zijn', kun je ook zijn bij verlies. Verlies
in de breedste zin van het woord: door een overlijden, verlies van een baan of
relatie, een verhuizing of emigratie.
Rond de ‘ontaarde boom' willen we daar met muziek, gesproken woord, zang en
rituelen bij stilstaan.

Wanneer: Dinsdag 2 november 2021
Tijd: 18.00-19.15 uur

Waar: Vastenavondkamp
Entree: vrije gift
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Allerheiligen en Allerzielen

Op zondag 7 november
zullen we in de Woord- en Communieviering om 10.00 uur allen gedenken 

die staan opgeschreven in het Boek van de Gemeenschap 
en die overleden zijn in de periode van 1 november 2020 tot 7 november 2021.

Voor allen zullen we een licht ontsteken.
Wij nodigen u, als familie van hen die overleden zijn, uit aanwezig te zijn 

om voor uw dierbare DAT licht te ontsteken.
Met zo'n eenvoudig gebaar willen we, 

behalve stilstaan bij het verlies van de dierbare, 
ook om kracht en steun vragen voor u en allen die achterbleven

en die het verlies een plek dienen te geven in hun leven, 
een leven zonder hen die gestorven zijn.

Allen van harte welkom in deze toch altijd speciale viering
op zondag 7 november om 10.00 uur.
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gedachten bij
Allerheiligen en Allerzielen

Heiligen 
Heiligen worden schaars.
't Is ook moeilijk om ze te herkennen.
Dat gebeurt meestal na hun dood,
net als bij kunstenaars.
Helden zijn gemakkelijker te herken-
nen.
Ze hebben hun voetbalclub tot boven
aan de ranglijst geschopt
of sterke staaltjes met racefietsen en
dergelijke uitgehaald,
om van oorlog maar te zwijgen...
Onlangs las ik drie kenmerken van
heiligen.
Ten eerste zien heiligen hun eigen
fouten.
Dat is mooi, ze hebben ze dus.
Dat geeft de burger moed.
Ze proberen vervolgens niet iets te
worden door prestaties, maar ze ne-
men het leven aan als een gift van God.
Dat lijkt gemakkelijker dan het is.
Moet u eens proberen.
't Geeft in ieder geval een grote en
goede rust. 
En ze weten te dienen.
Dat laatste is misschien het moeilijkste,
hoe vol we er de mond ook van
hebben.
Echt dienen.
Niet 'om het een of ander', maar
belangeloos.
Er stond nog iets bij.

Dat noem ik het laatst.
Ze leven in een voortdurende behoefte
aan genade.
Dat laatste zal wel hun diepste geheim
zijn. 

Allerzielengedachte
Als je van iemand houdt 
en je bent van hem gescheiden 
kan niets de leegte van zijn afwezigheid
vullen; 
je moet dat niet proberen 
je moet eenvoudig aanvaarden en
volharden.
Dat klinkt heel hard 
maar is ook een grote troost 
want zo lang de leegte werkelijk blijft, 
blijf je daardoor met elkaar
verbonden… 
hoe mooier en hoe rijker 
de herinneringen, des te moeilijker de
scheiding… 
de mooie herinneringen zijn een
kostbaar geschenk 
dat je altijd meedraagt 
als een verborgen schat …

Dietrich Bonhöffer
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Sinterklaas in JK Venlo

Zondag 28 NOVEMBER 2021

Op zondag 28 november, de 1e zondag in de
Adventstijd, zal Sinterklaas de Jongerenkerk Ven-
lo bezoeken.
We hopen dat veel grote maar vooral ook kleine
mensen aanwezig zullen zijn om de Goedheilig-
man welkom te heten in ons midden.
Er zal in deze viering ook een eerste kennisma-
king zijn met de communicanten van 2022, die dan meehelpen. We hopen ook dat 
broers en zussen en hun ouders aanwezig zijn. Wij vinden dat heel gezellig en
Sinterklaas, de grote kindervriend ook.
Het thema in deze viering zal aansluiten bij de Adventsactie van Solidaridad:
‘samen solidair voor haar toekomst’. Solidaridad steunt vrouwen in Ghana die
werken in de goudmijnbouw om een eigen bedrijfje op te zetten, waarmee ze wat
extra’s kunnen verdienen voor hun gezinnen. Op een kindvriendelijke wijze zal het
thema uitgewerkt worden en Sinterklaas zal daar wat goede woorden over uitspre-
ken tot groot en klein.
Of je nu groot of klein bent, het sinterklaasfeest is er voor iedereen. 
Weet dus: ook jij bent welkom! 

Zwarte Piet

sinterklaasgedachten
Dag Sinterklaas

dag Zwarte Piet

hier sta ik dan

kent u mij niet?

Ik ben ......

ik heb lang gewacht

heeft u cadeautjes meegebracht?

Ik ben soms lief

maar ook soms stout

maar ik weet dat u

toch van mij houdt

Ik wens u nog

een fijne dag

en dat u maar

lang leven mag

Dag Zwarte Piet

dag lieve Sint

de groeten van

uw grote vrind
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Eerst als duizend sterren stralen

Rijdt Sint Nicolaas over het dak

En als alle kinderen slapen

Dan komt Pieter met zijn zak

Dan pas wil hij bij je komen

Als je stil ligt in je bed

Als je heerlijk ligt te dromen

En je schoen hebt klaar gezet

concert JK Big Band
zondag 28 november

Op 28 november verzorgt de JK Big Band een sfeerconcert in de Jongerenkerk in

het kader van “Venlo mien Hert”. Het concert wordt gesubsidieerd door de

gemeente Venlo omdat zij het concert beschouwt als een bijdrage aan de Venlose

samenleving onder het motto: “Samen komen we verder, samen zijn we Venlo en

dragen we Venlo een warm hart toe”.

Voorlopig ziet onze planning voor die dag er als volgt uit:

14.00-15.00 u. eerste bezoekers komen binnen en krijgen koffie/thee/vlaai en 

aangeboden

15.00-15.45 u. eerste set

15.45-16.15 u. pauze

16.15-17.00u. tweede set

De bedoeling is dat we met dit sfeerconcert voor belangstellenden al een warme

sfeer inzetten naar de naderende decemberdagen die vorig jaar door de lockdown

door velen alleen, of in gezelschap van enkele personen, beleefd moesten worden. 
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adventsactie Solidaridad

Samen solidair voor haar toekomst!

Er is veel armoede in Ghanese dorpsgemeenschappen die leven van de kleinschali-
ge goudmijnbouw. Met name vrouwen hebben het zwaar. Zij worden ongelijk
behandeld waardoor ze te weinig verdienen voor een leefbaar inkomen en niet
kunnen investeren in hun ondernemingen. Ook moeten ze vrezen voor seksueel
geweld. 

Om de armoede het hoofd te bieden krijgen zij met hulp van Solidaridad de kans
om een eigen bedrijf op te bouwen en op te komen voor hun rechten. Zo helpen
vrouwen zichzelf, hun gezin en hun community vooruit.
Om deze problemen van de vrouwen en hun gezinnen uit de kleinschalige goud-
mijnbouwgemeenschappen het hoofd te bieden startte Solidaridad een bijzonder
project. Belangrijk onderdeel van het project is een innovatief spaarfonds, waaruit
vrouwen een lening krijgen om te investeren in hun bedrijf in of rondom de goud-
mijn. De vrouwen beheren het fonds zelf. Tegelijkertijd volgen zij trainingen in
ondernemerschap, leiderschap en gezinsplanning. Zo helpen vrouwen zichzelf, hun
gezin en de gemeenschap vooruit.
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Het effect daarvan is al snel zichtbaar. Zowel thuis, waar de armoede afneemt, als
in hun gemeenschap. De deelnemende vrouwen laten zien dat zij succesvol kunnen
zijn met hun bedrijf en verdienen inmiddels een leefbaar inkomen.  De deelnemers
betalen de leningen snel terug. Dat betekent dat de financiële investering lang zal
doorwerken en dat veel vrouwen gebruik kunnen maken van hetzelfde fonds.  Dit,
samen met de trainingen over gendergelijkheid, vergroot hun betrokkenheid bij te
nemen beslissingen in de thuissituatie en heeft hun positie in de gemeenschap
verbeterd. 

Er zijn nog veel meer vrouwen die graag willen deelnemen. Helpt uw gemeenschap
mee om meer vrouwen het programma te bieden waarmee ze kunnen werken aan
een beter inkomen en gelijke rechten? De steun van uw gemeenschap is namelijk
hard nodig. Samen solidair zijn in de strijd tegen armoede is winst voor ons alle-
maal!

In de Adventstijd zullen we daarom in de Jongerenkerk aandacht besteden aan de
Adventsactie Solidaridad en staat de collectebus klaar.

adventsgedachten

Advent 

Advent betekent: wachten 
op 't komen van het Kind. 
Door lange, diepe nachten 
alleen met de gedachten 
en 't suizen van de wind. 

Advent betekent: waken 
tot 't komen van het Kind. 
Met het geloof als baken 
het eigen zijn verzaken 
en leven met de wind. 

Advent betekent: weten 
van 't komen van het Kind. 
God heeft ons niet vergeten 
maar grote vreugd bemeten 
en ons opnieuw bemind. 

(uit: Mieke de Jong, Kinderen van mijn hart, Kampen 1988)
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Advent

 De donkere tijd van het jaar,
 veelal de tijd van overdenkingen
 of althans het zoeken er naar.
 met veel of weinig bedenkingen.
 Iedere week het ontsteken 
 van een nieuw licht.
 Met alle bezinning en verlossing
 op het Kerstfeest gericht.

Adventskaarsenvers 

(bij 28 november 1e Adventszondag)

Nu brandt de eerste kaars,
teken van wachten op Jezus'
geboorte,
de komst van de Heer.

Kijk hoe het kaarsje brandt,
lichtglansverspreidende,volgende
zondag
ontsteken we meer.

ter inspiratie

Het tragische van het leven is niet 
dat het zo snel afgelopen is, 
maar dat we zo lang wachten 
ermee te beginnen. Bron onbekend

Niets sterkt het ego zo als gelijk hebben. Eckhart Tolle

Het ego is niet in staat om het lijden op te lossen.
Het lijden is daarentegen wel in staat
om het ego op te lossen.  Erik van Zuydam

Het is niet zo dat je ‘niet goed genoeg' bent, 
maar het is ook niet zo dat je wél ‘goed genoeg' bent.
Alle concepten over wel of niet goed genoeg, 
zijn onzinnige, kinderlijke bedenksels. 
Oók die zogenaamd positieve ideeën houden je gevangen
in een niet werkelijk bestaande polariteit.
Je bént. 
Punt!
Alles wat je daarachter zet, is kletspraat. Erik van Zuydam

-12-



Het Leger des Heils verstrekt soep en brood
vanuit hun soepbus.

STEK on the go verzorgt heerlijke
versnaperingen

zondag 17 oktober

Internationale dag van de
Extreme Armoede

"OMKIJKEN IS ELKAAR ZIEN!"

Wereldwijd groeit de kloof tussen arm en rijk. Al jaren hebben
wereldwijd landen met structurele en uiteenlopende vormen
van armoede te maken. Ook voor het westen geldt dit. Van
financiële achterstand tot vormen van geestelijke armoede.
Nationaal en internationaal wordt daar aandacht voor
gevraagd. Ook Limburgse organisaties en initiatieven verdeeld
over de provincie staan jaarlijks stil rondom deze  uiteenlopen-
de vormen van armoede. Venlo doet daar ook aan mee. Een
aantal organisaties en initiatieven die met armoede in de weer

zijn waren op 17 oktober actief rond het Groenewold.  
Hieronder een
impressie
daarvan.
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Jong geleerd is oud gedaan. In het Aan-
dachtcentrum leert jeugd spelenderwijs.

En er was informatie over initiatieven die
armoede daar en hier tegengaan, kansen
vergroten en daarmee bijdragen aan de
realisatie van ‘Geen Armoede’, doelstelling
1 van de wereldwijde ontwikkelingsdoelen
van de Verenigde Naties, de Global Goals.

Die ook verder heel aardig is en magisch
interessant met kookketel en attributen.

Buiten vragen verder de Wereldwinkel en FAIR
Venlo aandacht voor armoede ver weg. 

En ze kunnen een tattoo ‘gezet' krijgen bij een
heuse tovenaar.
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Een tijdelijke interactieve installatie van beeldend kunstenaar Yvonne Rooding. 
Een ritueel kunstproject met als uitgangspunt verlies door corona.  

Het doel van deze installatie gaat over het verwerken van verlies, over de tijd
nemen, het loslaten en dankbaarheid. Dit maakt het een krachtig ritueel. De
gedachte/intentie waarmee de bezoeker de installatie betreedt kan gaan over
diverse onderwerpen door invloed van corona: een verloren dierbare die we door
corona of tijdens de coronatijd hebben verloren. Je mocht niet deelnemen aan de
uitvaartdienst vanwege het toegestane aantal deelnemers en wilt het toch graag
een plekje geven. 
Het kan ook gaan over het verlies van baan of bedrijf. Spaarpotten die hierdoor zijn
ingeteerd. Verlies van gezondheid. Verlies van vrijheid. 
De keuze ligt bij de bezoeker.

Installatie Legacy
Waar: Hoek St.Urbanusweg, de Genooyer Kapelweg, Venlo. 
Wanneer: Di 2. Woe 3. Do 4. november 2021
Tijden: 17:00 - 20:30 uur
Gratis toegang

Meer info: http://www.yvonnerooding.com/installaties.php?IT=82
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verjaardagen in november

1 november Joris Roodbeen communicant 2021
10 november: Bert Kort Liturgiewerkgroep
10 november: Jill Roulaux communicant 2017
11 november: Ans Bongers Lid JK-koor
13 november: Dorothé Ezendam Lid JK-koor
13 november: Simon Laque JK Big Band, bassist
24 november: Ans van Zuijlen
27 november: Marjo Bongers assistent/lector
30 november: Etty Lahaye
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koffiebijdragen september 2021

05-9: € 40,00 12-9: € 14.00 19-9: € 25,00 26-9: € 22,00          

Gezien de corona maatregelen is het aantal gebruikers onbekend.

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

d.d.  1-10-2021
Martin Huizinga

JK Kerstkaart 2021

Een Kind is ons geboren

De nieuwe kerstkaart is er weer.
Deze is vanaf half november te koop in de Jongerenkerk.

De kosten zijn:
1 kaart: € 0,80
5 kaarten: € 3,75 
10 kaarten: € 7,00

Op de volgende pagina’s ziet u een afbeelding van de voorpagina van de nieuwe
kerstkaart en ook de tekst die op de binnenzijde staat afgedrukt.
Voor eigen teksten en wensen hebt u dan nog 2 kantjes A5 ter beschikking.
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Kerstmis 2021

Een Kind is ons geboren
-18-



Wij kunnen 

als enkeling

de duisternis niet

afschaffen,

geen zinloze oorlogen

voorkomen

en niet

de honger van hele

volkeren stillen .

Maar …

ieder van ons

kan de wereld een beetje

leefbaarder en

menselijker maken

door

een glimlach te toveren 

op het gezicht

van een medemens,

een beetje licht te brengen 

bij de verdrietige mens 

en de mens die eenzaam is

een plek te geven aan tafel.

De ogen van het Kind

zouden ervan stralen
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achter al mijn woorden en achter al mijn duister
ben ik - vermoed ik toch -
zo sprakeloos het licht.

en achter al mijn grootheid Achter al mijn afweer
zo klein, zo moet ongerept bestaan
bijna broos een kind in mij vergeten -

Achter al mijn maskers wie roept het bij zijn naam?
verschuilt zich
mijn gezicht Hein Stufkens

in “Een woord in de wind”
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Loslaten

Het belangrijkste moment in de bevalling, het meest symbolische ook, is het
doorknippen van de navelstreng: een ingreep in de intieme relatie tussen moeder
en kind. 

Met het doorknippen van de navelstreng wordt de relatie tussenbeide echter niet
verbroken, integendeel. Zij wordt pas mogelijk door het feit dat het kind
zelfstandig mag leven. 

Dit gebeuren is tekenend voor heel het mensenbestaan. Het doorknippen van de
navelstreng zal zich nog dikwijls herhalen. 

De puberteit, de aanloop naar de volwassenheid  met al de spanningen en de
conflicten die dat tussen ouders en kinderen meebrengt is de tiener loslaten om
die een stukje meer volwassen terug te krijgen. 

De eigen weg mogen gaan, het zelf kiezen van studie, beroep, vrienden en partner
is een voorwaarde om mekaar ooit als volwassen mensen te kunnen ontmoeten. 

Het ouder worden is een langzaam doorknippen van de eigen navelstreng. Het is
een loslaten van maatschappelijke mogelijkheden en bindingen, een loslaten van
leeftijdsgenoten, vrienden en geliefden. 
Ook dat loslaten is een noodzakelijke voorwaarde om te groeien naar meer
innerlijkheid en op zoek te gaan naar Diegene die zin en betekenis geeft aan het
leven. 

Sterven tenslotte is alles loslaten: je geliefden, je vermogens, je eigen lichaam. 
Het is de laatste navelstreng doorknippen. 

Zou dat niet de voorwaarde kunnen zijn om in een diepere, definitieve relatie te
treden met de Vader die ons als een moeder altijd gedragen heeft. 

“Hou mij niet vast”, zegt Jezus tot Maria van Magdala. Loslaten! De enige weg om
Vader te kunnen zeggen tegen God. 

Manu Verhulst
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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 28 november 2021.
Kopij voor dat nummer kan tot en met
19 november 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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