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JONGERENKERK VENLO
  Het verhaal gaat verder ...

elke zondag 10 uur 



agenda - dec. 2021 - jan. 2022

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

5 10.00 u. JK zondagviering - 2e zondag van de advent
8 19.15 u. Taizé-gebed
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
2 JK zondagviering
2 11.00 u, Nieuwjaarsontmoeting JK Venlo (tot 13.00 u.)
9 10.00 u. JK zondagviering
12 19.15 u. Taizé-gebed
16 10.00 u. JK zondagviering
19 13.30 u. bijeenkomst communicanten 2022 (tot 15.30 u.)
23 10.00 u. JK zondagviering
30 10.00 u. JK zondagviering - presentatieviering eerste communicanten 2022
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vieringen dec. 2021 - jan. 2022

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

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
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
+ Piet Hegger (zang/gitaar)

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

Vrijdag 24 december 2021, 18.00 uur
familiekerstviering

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

Linders
A. Henneke Roox en communicanten
+ 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. Max Görtjes
+ Triple Quartet + JK Big Band

Zaterdag 25 december 2021, 10.00 u.
1e kerstdag

Eucharistieviering

V. Ruud Willemsen
A.     Leo Verbeek
+ JK-koor

2e Kerstdag en Oudjaarsavond 
GEEN VIERING
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Zaterdag 1 januari 2022,  11.00 uur
(LET OP!)

nieuwjaarsdag
woord- en communieviering

V. Hub van den Bosch
A.    Lenie Verhoeckx
+ JK-koor

Zondag 2 januari 2022, 10.00 uur

Eucharistieviering 
V. Ruud Willemsen en Hub v d Bosch
A. Peter Verhoeckx
+ JK-koor

Aansluitend: Nieuwjaarsontmoeting

Zondag 9 januari 2022, 10.00 uur
Woord- en communieviering

V. Piet Linders
A. Werkgroep Liturgie
+ JK-koor

Woensdag 12 januari 2022, 19.15 uur
Taizégebed

V. Leden Taizégroep
+ Taizéliederen

Aansluitend koffie en thee

Zondag 16 januari 2022, 10.00 uur

Woord- en communieviering 
V. Hub van den Bosch
A. Max Görtjes
+ Louise v.d. Brand (trompet)

Zondag 23 januari 2022, 10.00 uur
Viering in Taizéstijl

V. leden Taizégroep JK
+ Taizéliederen

Zondag 30 januari 2022, 10.00 uur
VOORSTELLINGSVIERING
COMMUNICANTEN 2022

Woord- en communieviering
V. Truus v.d. Heijden en Hub v.d.

Bosch
A. communicanten 2022
+ JK-koor

CORONA
De toename van het aantal besmettingen in de laatste weken is zorgwekkend.
Mogelijkerwijs worden de regels verder 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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ter inspiratie: bij advent

Op de uitkijk staan
Uitkijken naar wat te gebeuren staat
zonder voorbehoud
open en vol vertrouwen
uitzien naar een mens
die je gedachten bezielt
en je hart beroert
Op de uitkijk staan
tot je zijn ster ziet opgaan van achter de heuvel
en maken dat deze droom waar wordt. 

(Uit de bijsluiter bij de adventsaffiche VSKO)

kaarsengedichtje voor Advent
Ik kom zegt Jezus,
deel het licht,
één ster vertelt ons
Zijn bericht.

Woorden van Jezus,
lees je voor?
twee vlammen geven
vrede door.

Jezus verwachten
maakt ons blij,
kijk maar, drie lichtjes
op een rij.

Het feest van Jezus
komt er aan,
'k zie al vier kaarsjes
brandend staan.
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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.
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kerstgedachten

Dit is de nacht

Dit is de nacht van de zwervers,
van zoeken naar een huis,
mensen speurend naar vrede.
Wie geeft zijn vijand thuis?
Hoe komt een kind terecht,
waar moet het neergelegd,
hoe zal het veilig gaan,
Wie reikt de vrede aan?
Waar is een plek voor de kleinen,
Waar gaan de armen voor?
Wie ontgrendelt de deuren,
wie breekt de tralies door?
Heden is ons geboren
de mens die ruimte schiep,
die zolang hij mocht leven
om recht en vrede riep.
Hij brengt de mens terecht,
heeft toekomst aangelegd
om veilig in te gaan,
reikt ons de vrede aan.

Jan van Opbergen

Eeuwig verschiet
Een man, een vrouw, een kind,
simpeler kan het niet,
nacht, sneeuw en wind,
leven dat tóch begint,
leven en nieuw verschiet.
Een man, een vrouw, een kind
wonder dat eeuwig keert,
zorg die zich stil bezint,
liefde die overwint,
liefde die door niets gedeerd.

Een man, een vrouw, een kind
aardes diepste geluk,
ogen van tranen blind,
God die opnieuw begint,
sterk tegen alle druk.
Een man, een vrouw, een kind
inniger kan het niet,
God fluistert en troost en bindt,
liefde die altijd wint,
liefde, -eeuwig verschiet. Gabriël Smit

Als ergens op deze aarde

Als ergens op deze aarde
een moeder toekomst droomt
voor haar kind,
als er gastvrijheid is
voor vreemdelingen en ontheemden,
als mensen kiezen om te delen
in plaats van te bezitten,
als tederheid het haalt
op hardheid in de wereld,
als trouw de vreugde
van het leven laat groeien,
als levenskracht
de pijn om de dood overwint,
als mensen het Woord van Leven
ontvangen en delen,
dan wordt God
opnieuw mens, vandaag,
een grote vreugde!

Luc Maes
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Kerstmis is een feest van deze dag.

Er was een man en een vrouw en er kwam een kind.

Het was nacht en de omstandigheden waren 

nogal armoedig, als zo vaak!

Hun tijdelijk onderdak was een schuur.

Maar ze hielden van elkaar en ze waren gezond.

Dat is eigenlijk alles wat er deze nacht te vieren is.

Elk woord wat er nu nog bijkomt is al teveel.

God treedt onze geschiedenis binnen, 

incognito, volstrekt anoniem en doodgewoon.

Naarstig hebben de mensen in alle eeuwen 

er van alles en nog wat bijgehaald: 

alle mooie dingen van de zolder en uit hun kinderjaren: 

een lucht vol engelen en meerstemmige muziek, 

beierende klokken, levende schapen en dode kalkoenen, 

goudomrande gelukwensen en groene dennenbomen.

Met dit alles is Kerstmis ondergesneeuwd.

Als je dat allemaal eens eventjes weghaalt: 

de zilveren slingers, de ballen, het geheven glas, 

het rood en het goud, 

als je dat alles een heel eventjes weghaalt, 

dan blijft er bijna niets meer over.

Alleen ‘DE KERN'.

-8-



Het Kerstkind openbaarde
Gods verhaal

Uit: ‘van mens tot mens, van hart tot hart' door Leo Brueren(1925-2012)

‘Mensen zijn de woorden waarmee God zijn verhaal vertelt.'

Met deze markante uitspraak van een kind begint een bekend Vlaams theoloog zijn
boek over God, mens, kerk, geschiedenis en verlossing.

Kinderen zeggen het misschien ongenuanceerd of stuntelig, maar wel zo eenvoudig
en begrijpelijk: 'Mensen zijn de woorden waarmee God zijn unieke verhaal open-
baar maakt.'

Gods meest radicale woord is het Kerstkind, later de man van Nazareth, de Gekrui-
sigde en de Opgestane Heer. Want we lezen bij Joh. 1,14 de beroemde zin: ‘En het
Woord is een mens van vlees en bloed geworden en het is midden onder ons
komen wonen.'

De komst van het ware Beeld van God en het openbaar maken van Zijn diepste
wezen herdenken en vieren we jaarlijks op 25 december. Dit is het meest histori-
sche moment in de geschiedenis. Gelovige en niet-gelovige mensen worstelen er
steeds mee. Het is bijna niet te geloven.

Wat is bijna niet te geloven? Dit: dat de  Liefde gestalte kreeg in een klein Kind, dat
de Liefde van God zichtbaar werd in een Mens: Jezus Christus, dat waar werd wat
de profeten voorzegd hadden nl. dat een eenvoudig meisje de Moeder mocht zijn
van Iemand die het Gezicht van God liet zien en niet alleen in woorden maar ook in
daden.

Het onmogelijke dat mogelijk werd, d.w.z. de geboorte van de Zoon van God. Laten
we dat blijmoedig en dankbaar vieren in woord en gezang. En laten we er diep van
doordrongen zijn dat het moment in de kerstviering waarop de priester zegt: ‘Dit is
mijn Lichaam en dit is mijn Bloed', het ogenblik is dat we opnieuw beleven: geboor-
te, leven, dood en opstanding van Jezus Christus, d.w.z. zijn hele leven.
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Wij wensen u allen gezegende dagen toe en een goed begin van het nieuwe jaar.
Jezus was en blijft met ons onderweg. En Hij verwacht dat wij Gods verhaal en Zijn
levensverhaal verder vertellen en levend houden.

Van harte sluit ik me bij deze woorden van Leo Brueren aan 
en wens ik iedereen een zalig en gezegend Kerstmis!

Hub van den Bosch

koffiebijdragen oktober 2021

3-10: € 15,00 10-10: € 20,00 17-10: € 13,50 24-10: € 13,00 31-10: € 18,00

Gezien de corona maatregelen is het aantal gebruikers onbekend.

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

d.d.  1-11-2021
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: € 3,70 
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
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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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Het bestuur en de

medewerkers

van de Jongerenkerk Venlo

wensen eenieder

een zalig Kerstmis

en

een voorspoedig 2022

Van harte

nodigen wij u uit

voor

de Nieuwjaarsontmoeting

zondag 2 januari 2022

van 11.00 - 13.00 uur

Jongerenkerk Venlo

Minderbroedersstraat 1
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verjaardagen in november

01-12 Marja Görtjes organisatiegroep planning koren, muziek,
assistenten en lectoren

02-12 Marie-José Oosterwaal
04-12 Marieke van Heijst Triple Quartet
06-12 SINTERKLAAS
07-12 Peter Verhoeckx assistent/lector/Triple Quartet
11-12 Dries Verhoeckx JK Koor /JK Big Band/Triple Quartet
22-12 Antoine Lauwerijssen koorlid JK-koor
25-12 JEZUS VAN NAZARETH
27-12 Tonnie Meelkop Triple Quartet
30-12 Annie Brueren-van Rijn
31-12 Brigitte Oude-Kempers oud-medewerkster
31-12 Mirielle Gadiot Praaggroep
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extra kerstcollecte voor de JK

Met de kerstdagen, 24 en 25 december
2021, zal na afloop van de diensten weer
een extra collecte gehouden worden voor
de Jongerenkerk. Daar we echter vanwege
de 1,5 meter NIET fysiek met mandjes bij
de uitgang(en) staan, zullen er in het Voorportaal en bij de achteruitgang (op het
podium) EXTRA RIETEN MANDJES staan om uw gift te ontvangen.
Geef wat u missen kunt, het is voor het voortbestaan van deze gemeenschap.

Van harte aanbevolen!

HOSTIES
- ongewijd -

         steriel verpakt
  folie wijdingdoorlatend

Om het besmettingsgevaar door het goddeloze coronavirus te minimaliseren koos
pastor Den Zekere voor afzonderlijk in wijdingdoorlatende folie verpakte hosties.
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december

De maand van bidden voor vrede,
de maand van winterse kou.

Waarin we onze denkwijze verbreden,
en waar de wapenwet,
slechts twee dagenlang,

word stopgezet.
Christus word opnieuw geboren,

ieder jaar opnieuw
zullen we dit horen.

We leven in een waan
en denken niet na

over een andere wereld
en haar bestaan.

Een wereld waar armoe is en pijn,
oorlog en ziektes,

het zou niet mogen zijn.
Waarom steeds vechten,
waarom honger en nood?

Waarom gaan er steeds maar
zoveel mensen dood?
Ze sterven te vroeg,

voor ze hebben geleefd.
Een mens, een kind,

dat ooit naar geluk heeft gestreefd,
soms nog maar net geboren

moest het weer gaan,
heeft zijn leven verloren

zonder te weten
van ons aardse bestaan.

Is het dit alles wel waard,
bommen, kannonnen, geweren?
Komt er ooit vrede op deze aard?

(auteur onbekend)
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kerstkleurplaat
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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 25 december 2021.
Kopij voor dat nummer kan tot en met
16 december 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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