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JONGERENKERK VENLO
  Het verhaal gaat verder ...

elke zondag 10 uur 



agenda juni - juli 2022

j  u  n  i    2 0 2 2

01 16.30 u. Bijeenkomsten Stg. Vrienden van de Jongerenkerk
05 10.00 u. JK zondagviering - Pinksteren
12 10.00 u. JK zondagviering
19 10.00 u. JK zondagviering
26 10.00 u. JK zondagviering

j u l i   2022

03 10.00 u. JK zondagviering
10 10.00 u. JK zondagviering
17 10.00 u. JK zondagviering - slotviering seizoen 57
24 10.00 u. 1e vakantieviering
31 10.00 u. 2e vakantieviering

ter inspiratie

Jij kunt niet ontwaken uit de droom
De ‘Jij' ís de droom
Proberen om uit de droom te stappen
houdt de droom in stand. - Erik van Zuydam –

Hoe sneller je labels plakt op mensen of gebeurtenissen, 
hoe oppervlakkiger en doodser je werkelijkheid wordt, 
en hoe minder je in staat bent om verbinding  
te maken met de levende realiteit van het ogenblik. - Erik van Zuydam –

Het is niet erg om dood te gaan
want het was ook niet erg
toen ik er nog niet was. - Freddy Heineken –
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vieringen juni - juli 2022

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

Zondag 5 juni 2022, 10.00 uur
PINKSTEREN

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

Maandag 6 juni 2022
2e Pinksterdag: GEEN VIERING

Zondag 12 juni 2022, 10.00 uur
Woord- en communieviering

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

Woensdag 15 juni 2022, 19.15 uur
Taizégebed

+ Taizéliederen

Zondag 19 juni 2022, 10.00 uur
Woord- en communieviering

V. Hub van den Bosch
A. Peter Verhoeckx
+ nog niet bekend

Zondag 26 juni 2022, 10.00 uur
Woord- en communieviering

V. Truus van der Heijden
A. Henneke Roox
+ nog niet bekend

Zondag 3 juli 2022, 10.00 uur
Eucharistieviering

V. Ruud Willemsen
A. Paul-Jan Heijnen
+ JK-koor

Zondag 10 juli 2022, 10.00 uur
Eucharistieviering

V. Deken Spee
A. Leo Verbeek
+ JK-koor

Zondag 17 juli 2022, 10.00 uur
AFSLUITING 57STE SEIZOEN
Woord- en communieviering

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

Zondag 24 juli 2022, 10.00 uur
1e vakantieviering

Woord- en communieviering

V. Hub van den Bosch
A. Lenie Verhoeckx-Verhaeg
+ Bente Peters of vriendin

Zondag 31 juli 2022, 10.00 uur
1e vakantieviering

Woord- en communieviering
V. Truus van der Heijden
A. Henneke Roox
+ Piet Hegger (zang en gitaar)
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verjaardagen in juni

16 juni Ingrid Reinhoud muzikante harp
17 juni Henk Linders
19 juni Valerie Smeets communicant 2019
20 juni Joanie de Wit communicant 2022
24 juni Gonnie Geurts
26 juni Liliana Grochalova communicant 2022
28 juni Marga Stax gastvrouw
28 juni Theo Willemse Triple Quartet
30 juni Max Görtjes webmaster, werkgroep Fairtrade, Nieuwsbrief,

digitaal archief, redactie website, PR

ter inspiratie

Acceptatie is niet een vaardigheid die je kunt toepassen, 
het is de totale afwezigheid van iedere vorm van bemoeienis.
Het is niet iets wat je actief kunt doen, het is volkomen passief.
Acceptatie is niets anders dan de afwezigheid van verzet.
En de afwezigheid van bemoeienis en verzet staat gelijk 
aan de afwezigheid van het fictieve zelf.   uit: 'FATA PERSONA'
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Pinkstergedachten

Hoe prachtig is dat groeien
van 't jonge blad, hoog in die eik.

Een wonder dat blijft boeien.
En als ik verder, hoger kijk

denk ik ook aan het wonder
dat God in mensenkind'ren doet.

Daartoe heeft Hij gezonden
Zijn Geest Die leven doet en voedt.

En zo zal Hij voltooien
wat Hij in hen volbrengen wil.

Tot ze zich wijd ontplooien
voor Hem, van diep verbazen stil.

Straks staat de eik te stralen
tegen de hemel, hoog en breed.

Straks looft in hemelzalen
Zijn volk Hem Die het leven deed.

Jo van Veen-Nusmeijer

Pinksteren 

De wereld krijgt een andere kleur:
De kleur van zonlicht en van vuur,

God opent wijd de hemeldeur
En laat Zijn duif los in dit uur.

De duif des Geestes vliegt omlaag,
de vrede is ons bereik:

God geeft antwoord op de vraag:
Heer, komt in deze tijd Uw rijk?
Uw vuur zet onze tong in vlam
En iedereen kan ons verstaan.

De Geest die uit de hemel kwam
Is tot ons, mensen, ingegaan.

Nel Benschop
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Pinkstergedachten

Pinksteren is het feest van bezieling, geestdrift en

enthousiasme. We vieren dat we de Geest krijgen,

dat we begeesterd raken. Maar wat nou als je je

helemaal niet bezield, geestdriftig of enthousiast

voelt? Als de 'spirit' je ontbreekt en je je eerder

uitgeblust dan vurig voelt? Hoe vier je dan Pinkste-

ren?

Mij helpt het te beseffen dat Pinksteren een heel

aards en concreet gebeuren is. Want hoewel de

Geest misschien zweverig líjkt - het woord 'geest'

roept in onze taal al snel de associatie op met spo-

ken of andere vage, schimmige wezens - is zij dat

absoluut niet. Ze verbindt zich met ons gewone dagelijkse leven, met ons doen en

laten, met ons denken en spreken, met onze relaties, studie en werk. Net als de

wind kun je haar niet zien. Wat je wél ziet, is wat ze teweegbrengt. Paulus somt

deze vruchten van de Geest op in één van zijn brieven: liefde, vreugde, vrede,

geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Je

kunt het ook omdraaien: waar liefde is, waar vreugde is, waar vrede is… dáár is de

Geest actief. Dáár is God.

Pinksteren is dus verre van abstract of zweverig. Het gaat over hoe God en mens

verbonden zijn met elkaar. Over een God die niet als een soort vage schim door de

wereld doolt, maar die zich laat vinden in concrete, dagelijkse ervaringen. Ook als

je niet enthousiast of geestdriftig bent, kun je zulke Geestrijke ervaringen opdoen.

In het geduld waarmee je je matheid uithoudt. In de zachtmoedigheid waarmee je

jezelf toespreekt wanneer je moe bent. In de vriendelijkheid van lieve mensen om

je heen. En in de liefde waarmee anderen jou (en jij jezelf?!) accepteren zoals je

bent, geestdriftig of niet.

Zo valt er, ook zonder geestdrift en enthousiasme, genoeg Geest te ontdekken in

en om je heen. Geestrijke Pinksterdagen!

Irene van der Meulen
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Wij dromen een droom

1.
Wij dromen een droom,

ook lacht iedereen ermee.
Wij dromen een droom
van een betere wereld.

Daar zijn de bloemen niet van plastic.
Daar zijn de tranen niet van glas.

Daar is de blijdschap niet geschminkt.
Daar is het leven mooi.

2.
Wij dromen een droom,

ook al heeft iedereen kritiek.
Wij dromen een droom
van een betere wereld.

Daar vind je sporadisch helden.
Daar wordt de zaag in de eik gezet.

Daar wordt niet gesjoemeld met de waarheid.
Daar is het leven mooi.

3.
We dromen een droom

en schenken hem het leven.
We dromen een droom

en maken die wereld zelf.

Daar is de ene mens gelijk aan de andere.
Daar bestaat Christus helemaal uit vlees.

Daar is de opstanding waar.
Daar is het leven mooi.

Günter Hildebrand, Wir träumen einen Traum, in: Literarische Auslese
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een totaal verraste en beduusde Noud kreeg de versierselen
opgespeld door burgemeester Scholten.

Koninklijke onderscheidingen voor
Noud Linders en Hub van den Bosch

Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd om aan een tweetal Jongerenkerkers
een koninklijke onderscheiding toe te kennen. 

Noud Linders: lid in de orde van Oranje - Nassau

Het is maandagavond 25 april 2022 in een druk bezette Jongerenkerk Venlo.

Burgemeester Antoine Scholten
is aanwezig om Noud Linders uit
Blerick, lid van onze Jongeren-
kerkgemeenschap, een onder-
scheiding uit te reiken.

Dit vanwege zijn vele vrijwilli-
gerswerk binnen de Jongeren-
kerk maar ook voor De Zorg-
groep en bij Emmaus Feniks in
Tegelen en vooral ook voor zijn
familie.

Noud hoef je maar te vragen en
hij staat altijd klaar om, bij wat
het ook is, de handen uit de
mouwen te steken en behulp-
zaam te zijn.

Of het nu voor een klusje in de Jongerenkerk is, om iemand op te halen en weg te
brengen, om te helpen bij de vieringen op zaterdag in de Meeuwbeemd of als
vrijwilliger mee te werken bij Emmaus Feniks, niets is hem teveel.

Voor al die belangeloze inzet heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd om
Noud te benoemen tot lid van Orde van Oranje Nassau.  
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Van rechts naar links. Burgemeester mevrouw W. Delissen, Hub van den Bosch
en zijn vrouw Bridget.

Hub van den Bosch – ridder in de orde van Oranje-Nassau

Als iemand een lintje heeft verdiend, is het wel onze eigen pastor: Hub van den
Bosch. Iemand die altijd bezig is iets voor en met mensen te regelen, te organise-
ren, hen bij te staan op vele manieren. Altijd tijd voor hen en met volledige inzet.
Hub heeft dinsdagochtend 26 april uit handen van de burgemeester van de ge-
meente Peel en Maas, mevrouw W. Delissen, een koninklijke onderscheiding
ontvangen. Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Hubs arbeidsovereenkomsten met de Jongerenkerk en met Dichterbij beletten

hem niet daarnaast nog tal van andere activiteiten te initiëren of er anderszins bij
te zijn betrokken, waaronder:
Straatpastoraat:

(Geestelijke) bijstand en ondersteuning van dak- en thuislozen en arbeidsmi-
granten.
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Dekenaat Venlo-Tegelen:
Missiezaken, vredesvraagstukken, ontwikkeling parochies en duurzaamheids-
activiteiten

 Stichting Leven rond de Dood:
Voorzitter, stervens- en rouwbegeleiding

 Schuldhulpmaatje:
Lid stuurgroep, organisatie schuldhulpverlening, intervisiebijeenkomsten.

 Bindkracht:
Secretaris stuurgroep, vrijwillige en professionele banden in het brede werk-
veld van armoede.

 Prisma:
Penningmeester, activiteiten op het raakvlak van kunst en religie.

Vakvereniging CNV-Vereniging pastoraal werkenden, afd. Limburg:
Voorzitter, belangenbehartiging beroepsgroep.

Hub en Noud, van harte proficiat 
Het is jullie van harte gegund!

OPBRENGST Vastenactie 2022

Thema 2022: LANDRECHTEN: 
‘Je land is je leven'

De diepe verbondenheid van inheemse volken
met hun land

Gedurende de Vastentijd  stond in de Jongerenk-
erk de collectebus klaar voor uw gift voor dit

project.
De opbrengst bedroeg: 470,00 euro.

Hartelijk dank voor ieders bijdrage
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verslag 7e schoonmaakactie
zaterdag 23 april 2022

Na 6 eerdere halfjaarlijkse opschoonac-
ties vanaf oktober 2018 vervolgen
samenwerkende organisaties deze op
23 april. Onder  het motto “Opgeruimd
staat netjes” maken de Jongerenkerk,
De Protestantse gemeente, Home Plus,
de Wereldwinkel, ’t Groenewold, wijk-
overleg Binnenstad Venlo en Fair Venlo
groen in de binnenstad schoon. We
richten ons op Maaskade, de  fietsbrug,
de Koninginnesingel, de Kop van de
Weerd, het Julianapark, Nolenspark en
Putuanisstraat. 17 vrijwilligers verza-
melen evenzoveel zakken zwerfvuil.
Onze organisaties zijn allemaal actief in
de binnenstad en werken graag meer
samen om de wereld een beetje beter
te maken, zoals we dat ook al doen op
het gebied van fairtrade. Ieder vanuit
zijn eigen achtergrond. Wij 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 we
lokaal bij  aan doelstelling 11 “Duurza-
me steden en gemeenschappen” en
proberen zo bewustzijn voor de directe
omgeving te kweken.
We sluiten tevens aan bij acties voor
een  schone binnenstad, die al genomen
worden  door de gemeente Venlo, het
wijkoverleg  Binnenstad Venlo en
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bewonersgroepen, zoals rond het Julianapark, het Wilhelminapark en  het
Rosarium en Venlo Partners, de citymarketing organisatie van Venlo.
Die organisaties ondersteunen de actie van harte en geven er via hun eigen
kanalen aandacht aan.  De gemeente stelt daarnaast de benodigde
schoonmaakmaterialen ter beschikking, zoals zakken en handschoenen en nu ook
karretjes. Ook deed wethouder Marij Pollux al actief mee aan enkele van de
opschoonacties.
De afgelopen jaren viel het opschonen samen met de jaarlijkse Landelijke
Opschoondag en World Clean up Day. Die dagen kregen gelukkig ook in Venlo al
veel bijval van Venlo Schoon en bedrijven. Vanaf deze keer kiezen we weer bewust
voor een andere datum om de aandacht te spreiden

In de Jongerenkerk spelden vrijwilligers
actieposters op de hesjes en reiken door
de gemeente ter  beschikking gestelde
materialen uit, zoals grijpers, zakken en
handschoenen.
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https://www.nederlandschoon.nl/supporter-van-schoon/landelijke-opschoondag/
https://www.nederlandschoon.nl/supporter-van-schoon/landelijke-opschoondag/
https://www.worldcleanupday.nl/


Na gedane arbeid en 17 ingezamelde zakken is Met het uitdragen van Loesjes
boodschap het goed rusten en smaken de soep, koffie en dragen we graag bij
Global Goal 11, duurzame  broodjes weer heerlijk bij de Jongerenkerksteden en
gemeenschappen.

Doe mee aan onze en andere opschoonacties in ons Venlo.  
Welkom bij onze volgende halfjaarlijkse opschoonactie op

zaterdag 8 oktober 2022.
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extra collecte Pinksteren
t.b.v. de Jongerenkerk Venlo

Op 1e Pinksterdag, zondag 5 juni 2022,
zal na afloop van de viering een extra
collecte gehouden worden t.b.v. onze
eigen Jongerenkerkgemeenschap.

Deze collecte helpt ons weer verder de
toekomst in.

Geef wat je missen kunt.

koffiebijdragen april 2022

3-4: € 26,00 10-4: € 11,50 17-4 € 21,00 24-4: € 22,50 

Gezien de corona maatregelen is het aantal gebruikers onbekend.

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

d.d.  1-5-2022
Martin Huizinga
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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 juni 2022.
Kopij voor dat nummer kan tot en met
17 juni 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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