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JONGERENKERK VENLO
  Het verhaal gaat verder ...

elke zondag 10 uur 



agenda sept. - okt. 2022

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

04 10.00 u. 7e vakantieviering

11 10.00 u. JK zondagviering - start van het 58e seizoen

13 20.00 u. Bestuur Jk Venlo

14 19.15 u. Taizégebed

17 - 25 september: VREDESWEEK

18 10.00 u. JK zondagviering

19 16.30 u. Overleg Pastoraal Team (tot 18.00 u.)

24 19.00 u. Klarinetensemble in JK

25 10.00 u. JK zondagviering

  o k t o b e r    2 0 2 2  

01 09.45 u. Heilige Huisjes Tocht in kader van Vredesweek (tot 12.00 u.)

02 10.00 u. JK zondagviering

05 16.30 u. Vergadering Stichting Vrienden van de JK (tot 18.00 u.)

08 09.00 u. Opschoonactie binnenstad

09 10.00 u. JK Zondagviering

10 Dag van de Daklozen

12 19.15 u. Taizégebed

16 10.00 u. JK Zondagviering

16 11.00 u. Dag van de Armoede (in en rond ‘t Groenewold) (tot 14.00 u.)

16 vanaf 14.30 u. afscheid Piet Linders

17 15.30 u. evaluatie opschoonactie (tot 17.00 u.)

23 10.00 u. JK zondagviering - viering van Wereldmissiedag

27 19.30 u. Film i.k.v. Nacht der Zielen 2022 (onder voorbehoud)

30 10.00 u. JK zondagviering
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vieringen sept. - okt. 2022

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

Zondag 4 september 2022, 10.00 uur

7e vakantieviering

Woord- en communieviering

V. Hub van den Bosch

A. Max Görtjes

 + Astrid Meijer (harp)

Zondag 11 september 2022, 10.00 uur

START 58STE SEIZOEN

Woord- en communieviering

V. Hub van den Bosch

A. Paul Jan Heijnen

+ JK-koor

Woensdag 11 sept. 2022, 19.15 uur

Taizégebed

V. leden Taizé groep JK

+ samenzang Taizéliederen

Aansluitend koffie en thee

Zondag 18 september 2022, 10.00 uur

Eucharistieviering

V. Ruud Willemsen

A. Peter Verhoeckx

+ JK Koor

Zondag 25 september 2022, 10.00 uur

Woord- en Communieviering

V. Truus van der Heijden

A. Henneke Roox

+  Piet Hegger (zang en gitaar)

Zondag 2 oktober 2022, 10.00 uur

Woord- en Communiedienst

V. Piet Linders

A. Hannie en Bert Kort, Erna Schreurs

+  JK Koor

Zondag 9 oktober 2022, 10.00 uur

Eucharistieviering

V. Ruud Willemsen

A. Leo Verbeek

+  JK Koor

Woensdag 12 oktober 2022, 19.15uur

Taizégebed

V. leden Taizé groep JK

+  samenzang Taizéliederen

Aansluitend koffie en thee

Zondag 16 oktober 2022, 10.00 uur

Woord- en Communiedienst

V. Hub van den Bosch

A. Lenie Verhoeckx

+ cd muziek(?)

Zondag 23 oktober 2022, 10.00 uur

Viering in Taizéstijl

V. leden Taizégroep JK en Hub

 + Taizéliederen door leden

Taizégroep JK
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Zondag 30 oktober 2022, 10.00 uur

Woord- en Communiedienst

V. Truus van der Heijden

A. Henneke Roox

+ Piet Hegger (zang en gitaar)

Zondag 6 november2022, 10.00 uur

ALLERZIELEN-ALLERHEILIGEN

Woord- en Communiedienst

V. Hub van den Bosch

A. nog niet bekend 

+ JK Koor

verjaardagen in september

05 Martin Huizinga - Beheer kerkgebouw

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

08 Aggie van der Plaat - Pastoraal team

18 Noud Linders - Technische zaken

19 Caroline Nijholt - JK Big Band tenorsax
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JK Venlo - seizoen 58
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Alweer een nieuw seizoen, het 58ste. Na de afgelopen twee seizoenen waarin

corona ons parten speelde, hopen we dit seizoen wat corona betreft op een zorge-

loze periode zonder beperkingen en belemmeringen. Zo beginnen we in ieder

geval hoopvol.

Wat er verder allemaal gebeurt in het seizoen, is natuurlijk koffiedik kijken. Hoe

graag we ook zouden willen, we hebben geen glazen bol.

Veel zaken zullen gewoon door blijven gaan: de vieringen op de zondagochtend die

voor het merendeel van onze gemeenschap toch HET moment zijn van ontmoe-

ting, inspiratie en ook gezelligheid.

De Solidariteitsmaaltijden op de woensdagmiddag die wellicht MEER nodig blijken

dan ooit, als ook de kledinguitgifte op donderdag wanneer ook de Soepbus van het

Leger des Heils voor onze Jongerenkerk staat.

De douchegelegenheid die we samen met de Free Gospel Church verzorgen op de

woensdagen en vrijdagen.

Dat er gepoetst wordt, bloemen verzorgd worden, gestofzuigd en gestoft, dat er

geluid verzorgd wordt op zondagen en andere feestdagen, dat er muziek is door

eigen JK-koor, Triple Quartet of JK Big Band en de gasten die muziek verzorgen, dat

er waar nodig zaken gerepareerd worden, dat er koffie en thee is na de vieringen,

dat vooruit gekeken wordt door het bestuur en pastoraal team naar de toekomst

van onze JK-gemeenschap.

In dat opzicht verandert er niet zoveel maar toch … we merken dat de wereld om

ons heen in beweging is: oorlog in Oost-Europa, stijgende prijzen en energiekos-

ten, arbeidsmigranten op straat. Er is nog zo veel te meer om te noemen, waar wij

als Jongerenkerk OOK mee te maken hebben en wat we niet zo maar aan ons

voorbij kunnen laten gaan. Waar we als geloofsgemeenschap en ieder voor zich

een antwoord op dienen te geven, onze houding tegenover dienen te bepalen en

waar nodig de handen uit onze mouwen voor dienen te steken.

Maar wat we ook zien is dat de gemeenschap kleiner wordt. Kerkbezoek staat

onder druk. Soms als nawee van corona, maar ook door het wegvallen van vaste

en trouwe bezoekers sinds decennia lang.

En toch …. Zit er nog steeds muziek in de Jongerenkerk Venlo. Zijn we een geloofs-

gemeenschap die gezien, gekend en erkend wordt binnen het dekenaat Venlo,

maar ook door de samenleving en de gemeente en tal van organisaties waar we

nauwe banden mee hebben en veel mee samenwerken. Naast de gelovige relevan-

tie zijn en worden we ook steeds meer maatschappelijk relevant door wat wij

doen, in wat wij doen. Het is ONZE manier van Kerk-zijn om dat Kerk-zijn gestalte
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te geven BUITEN de muren van ons kerkgebouw. Of het nu gaat om aandacht voor

dak- en thuislozen en arbeidsmigranten, de inzet binnen Schuldhulpmaatje Venlo,

onze betrokkenheid bij Bindkracht Venlo en een plek waar op maandag een AA--

groep haar plek vindt: het zijn allemaal uitingen van zoals Leo Brueren het al zei:

handen en voeten geven aan die Boodschap van Liefde, aan het evangelie.

Mag het ons gegeven zijn om in dit 58ste seizoen weer relevant te zijn voor op de

eerste plaats de vaste bezoekers en voor de af en toe toevallige passanten op de

zondagochtenden en op andere feestdagen. Relevant te zijn voor allen, ongeacht

wie die ander is en wie op ons als gemeenschap, maar ook op ons als medemen-

sen, als christenen een beroep doen. Relevant te zijn voor elkaar en anderen op

momenten van vreugde en plezier, maar zeker ook op momenten van verdriet,

rouw en tegenslagen. 

Als ons dat lukt, met vallen en opstaan, weet ik zeker dat ook dit 58ste seizoen ons

voldoening en geluk brengt, wat ons helpt om de dagen dat het tegenzit te over-

winnen en te overbruggen. Wat daarbij helpt is dat we het SAMEN doen want:

SAMEN MAKEN WE ER OOK IN DIT 58STE SEIZOEN MEER VAN!

Hub van den Bosch

koffiebijdragen juni/juli 2022

5-6: € 16,00    12-6: € 24,00 19-6: € 8,50    26-6: € 16,00 29-5: € 18,00

3-7: € 16,00    10-7: € 20,00 17-7: € 14,00   24-7: € 18,00 31-7: € 10,00

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

d.d.  1-8-2022

Martin Huizinga
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Vredesweek 2022

Thema Vredesweek 2022:

Generatie Vrede

Van Jemen en Palestina tot Zuid-Soedan en inmiddels ook op ons eigen continent

in Oekraïne: oorlog en geweld raken mensen overal ter wereld. Gewapende con-

flicten drijven miljoenen mensen op de vlucht, maken ongelijkheid groter en

werken de klimaatcrisis in de hand. De oorlog in Oekraïne laat ons des te meer

beseffen dat vrede geen vanzelfsprekendheid is, maar een gezamenlijk project

waar élke dag aan moet worden gebouwd. Zeker in een tijd waarin de wereld om

ons heen snel verandert, nieuwe dreigingen op ons afkomen en grote vraagstuk-

ken over veiligheid op tafel liggen. Het is nu belangrijker dan ooit dat de Generatie

Vrede van zich laat horen!  

Generatie Vrede verenigt burgers die in actie willen komen voor vrede, over gren-

zen en dwars door verschillen in huidskleur, gender en klasse heen. Van de genera-

tie die zich nog herinnert hoe mensen massaal de straat op gingen tegen kernwa-

pens, tot een nieuwe generatie jongeren die zich steeds meer zorgen maakt over
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hún toekomst. De vredesbeweging anno 2022 verbindt jong en oud in een geza-

menlijke missie voor een vreedzame wereld.

PAX gaat voorop in de strijd voor vrede. Al jaren bouwt PAX samen met vredesacti-

visten  aan een wereld vol vrede. We geloven dat die toekomst begint met een

sterke democratie, geweldloos verzet en oprechte ontmoetingen tussen mensen

om conflict te voorkomen. We eisen politieke actie, organiseren dialoog tussen

strijdende partijen en staan op voor de mensen die de dupe zijn van militaire

acties.

Tijdens de Vredesweek van 2022 brengt PAX Generatie Vrede samen om het

gevoel van onmacht in deze onzekere tijden om te zetten in hoop. We leren over

conflict en vrede in heden en verleden, gaan de dialoog aan met verschillende

generaties en zoeken antwoorden op de grote uitdagingen van onze tijd. Generatie

Vrede is aan zet! 

 

Zaterdag 1 oktober 2022: Heilige Huisjes Tocht Vredesweek 2022

In aansluiting op de nationale Vredesweek 2022 met als thema ´Generatie Vrede´,

zullen we een Heilige Huisjestocht houden die in het teken van ´verduurzaming´

staat. Huidige en toekomstige generaties stellen zich steeds dringender de vraag:

´hoe duurzaam om te gaan met mens en planeet´.

De Heilige Huisjestocht richt zich op eerlijke

voeding en je eigen tuin die soms in de stad

is. 

We beginnen in het Home+ bijgebouw van

´t Groenewold aan de Begijnengang 17a

met een verhaal over "hoe om te (leren)

gaan met voedsel".

Daarna lopen we naar de nieuwe stadstuin in Venlo-Zuid aan de Hendrikxstraat.

Daar bezoeken we de stadstuin om vervolgens weer terug te lopen naar restaurant

De Stek tegenover ´t Groenewold. Wie wil kan daar een duurzame lunch gebrui-

ken.

Datum: zaterdag 1 oktober 2022

Tijd: verzamelen 09.45 uur; start: 10.00 uur; terug ca. 12.30 uur

Locatie: ´t Groenewold (Begijnengang 17a)

Kosten: vrijwillige bijdrage stadstuin
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ter inspiratie - bij de vredesweek

Stop de oorlog en het vechten 

Stop de oorlog en het vechten

voor een glimlach op een kindergezicht. 

Stop de vliegtuigen en de granaten 

voor een glimlach op een kindergezicht. 

Stop alle tanks

voor een glimlach op een kindergezicht. 

Stop alles dat doodt en verwoest 

voor een gelukkige glimlach op een

kindergezicht. 

Dunja, 14 jaar, uit Belgrado

Mijn leven

 is een splinter aan de tijd

Mijn leven is een splinter aan de tijd, 

een oogwenk slechts 

van een oneindig heden. 

Een verre ster, stofje van eeuwigheid, 

kind van mijn tijd ben ik, 

zonder verleden. 

Mijn toekomst komt nu ik geboren ben: 

genadig ogenblik tussen de tijden. 

Werk van Gods hand en letter uit zijn

stem ben ik, 

een grasje uit zijn weidse weide. 

Mijn tijden zijn in Gods verheven hand. 

Geluk van uren duurt als duizend jaren. 

De tijd ontschiet mij gaande naar het

land van God. 

Altijd zal Hij mij wél bewaren 

Wonno Bleij 

PSALM 156

Generaties

God is de God van Abraham, Isaak en

Jakob 

de God van vaders, zonen en kleinzo-

nen

de God van moeders, dochters en klein-

dochters 

de God van alle generaties

Voor de schuld van de ouders 

laat God de kinderen boeten

en ook het derde geslacht en het vierde 

wanneer ze Hem haten

Grootmachten strijden om land en

heuvels 

Soldaten bloeden op kiezelstenen

Voedsel, water, veiligheid 

Normen, waarden, de volgende strijd

Een ketting van landen 

Allen tegen allen

Een keten van burgers 

De een tegen de ander
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Kleine machten strijden om papier en

graan 

Ontheemden roepen om beschutting 

Kennis, waarheid, moreel appel

Media, onwaarheid, de volgende rel

Geef door wat in vertrouwen is gege-

ven 

Sta op tegen duivelse krachten groot en

klein 

Wie belemmert werkelijk ons diepste

wezen? 

Wees dan de echo voor elke ongehoor-

de stem

Voor de schuld van de ouders 

laat God de kinderen boeten 

maar als ze God liefhebben en doen

wat Hij gebiedt

bewijst Hij de kinderen zijn liefde tot in

het duizendste geslacht.

Enis Odaci

Vredeslied

Soms lijkt vrede verder weg dan ooit,

als je denkt aan de oorlog in Jemen, het

Midden-Oosten of in Oekraïne.

Als je denkt aan al het verdriet en de

mensonterende situaties in de wereld.

Maar juist dan is het van belang om

nieuwe perspectieven te blijven zien en

daar aan bij te dragen.

Idealen, wensen en dromen voeden

onze verbeeldingskracht!

Het zijn voorstellingen van jezelf en de

wereld om je heen die misschien wel

nooit helemaal te realiseren zijn.

Ze vormen een voortdurend wijkend

perspectief

en ze zijn moeilijk onder woorden te

brengen. En toch… Goethe zei het al:

dromen zijn voorgevoelens van het-

geen je in staat bent werkelijk te reali-

seren…  

Dageraad
Door het druipen van de regen, 

door de kilte van de nacht 

zie ik voor me in de verte 

steeds een dag die stralend lacht.

Door het woeden van gevechten, 

door het snijden van de haat 

zie ik in mijn mooiste dromen 

naar een lichte dageraad.

'k Zie een dag waarop de donder 

van de oorlog is verstomd, 

als ik droom hoe ooit de hemel 

over heel de aarde komt.

'k Zie een dag die eind'loos ver is, 

zich alleen maar dromen laat, 

maar ook heel dichtbij kan zijn, 

want in mij ligt de dageraad.  

M. Heerink
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indrukken uit Taizé 2022

De aankomst in Taizé was al verrassend.

Ik wilde net de kerk binnen gaan,

maar een Amerikaanse,

naar later bleek met Colombiaanse achtergrond,

sprak mij aan: ik ontmoet steeds dominicanen,

daar moet ik iets mee.

Daarna bij het gebed komt een Poolse studente 

uit Rotterdam, die voor het eerst in Taizé is, mij begroeten.

Daarna nog een oude bekende,

die ik het laatst gezien heb op de Taizé-ontmoeting in Rotterdam.

Die na 10 jaar nu alleen terug is in Taizé,

uit dankbaarheid voor haar gezin vermoed ik en voor Taizé.

Zomaar eerste indrukken.

Taizé met 1200 jongeren blijft een inspirerende plek:

De gebeden, de ontmoetingen, de bijbelinleidingen.

Het lijkt wel dat Taizé nog jonger is geworden,

met de vele jonge gezinnen, kinderen, pubers

die gemakkelijk aansluiten. 

De generaties laten zich daar gemakkelijk verbinden

en het kaarslicht van de Verrijzenis laat zich 

op zaterdagavond makkelijk, snel en zorgvuldig verspreiden

door de jonge kinderen.

Wat Taizé ook uniek maakt zijn de vele internationale 

ontmoetingen die je daar ook hebt.

Zelfs in deze voorzichtige post-coronatijd kun je jongeren

ontmoeten uit Zuid-Korea, Cambodja, Mexico en Afrika.

Ook uit de Oekraïne!

Ook in Taizé ontmoet je jonge religieuzen, jezuieten,

assumptionisten en anderen en zelfs een dominicaanse bisschop

Jean Paul Vesco, uit Oran, Algerije.
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Thema van de week was: Laten we dragers van eenheid worden.

In 6 stappen:

De vreugde van het ontvangen.

Bevorderen van de dialoog.

We zijn allemaal broeders en zusters.

Solidariteit met de schepping als geheel.

Een hartstocht voor eenheid onder christenen.

Laat God ons hart één maken.

Met Br. Emile hadden we elke morgen 

een prachtige bijbelinleiding.

Dus al met al heeft Taizé zich sterk gehouden

In deze post-coronatijd, ook al is het aantal beperkt gehouden!

In elk geval de liederen, vooral de Duitse, werden uit 

volle borst gezongen.

Een Duitse jongen van 17 jaar, voor de eerste keer in Taizé,

gaf nog een mooi persoonlijk getuigenis.

Hij vond Taizé "magisch" en ook de warme verbondenheid

met elkaar had hem zeer geraakt.

Nog een foto met het hart.

Op het einde van het middaggebed zaten drie jongens

stevig gearmd, schouder aan schouder naast elkaar;

ze probeerden zelfs nog om zo op te staan.

Ik moest denken aan de icoon van de gastvrijheid.

Met dank, Jan van Duinhoven

4 aug. 2022. 
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concert in JK - za 24 september

Het concert  wordt verzorgd door het Piet Jeegers Clarinet Choir en het Trombo-

ne kwartet  "The Old Bones" .

Entree : €10,- pp    voor jongeren tot 16 jaar gratis toegang.                                         

                                                                                            

Het concert wordt geopend door het trombonekwartet "The Old Bones" uit Venlo.  

Zij spelen muziek van  Anton Bruckner, Gershwin, Beethoven en anderen.                   

Na de pauze speelt het Piet Jeegers Clarinet Choir. Dat koor bestaat uit een 14–tal

professionele klarinettisten die samen een volledige klarinetfamilie vertegenwoor-

digen, van de es-, tot en met de contrabasklarinet. Zij zullen een  programma met 

werken van Vivaldi, Erica Budai, Edward Grieg en anderen ten gehore brengen. 

Een van de composities van het concert is geschreven door de hedendaagse Belgi-

sche componiste Erica Budai. Danza Ungarica werd speciaal gecomponeerd voor

het Piet Jeegers Clarinet Choir .In dit werk worden typische muzikale elementen uit

de Hongaarse volksmuziek vertolkt. De soliste in Danza Ungarica is de Venlose

klarinettiste Jacqueline Roodbeen-Boom. Het Clarinet Choir staat onder leiding van

Piet Jeegers. 

trombonekwartet

“The Old Bones”

Piet Jeegers Clarinet Choir
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stof tot nadenken

De jonge monnik had het zentuintje op

orde, zijn examenstuk was helemaal klaar.

Straks zou de meester komen thee drin-

ken. Telkens als er een blaadje of takje

neerdwarrelde - het waaide zachtjes die

dag - raapte hij dat gauw op. Vriendelijk

zette de oude meester zich neer op het

bankje onder het enige boompje in de

subliem aangelegde tuin. Toen stond hij

bedachtzaam op en schudde, even maar,

aan de stam.

Weer lagen er overal takken en blaadjes. ‘Zo is het beter’ zei hij zacht..

Jac Vroemen

Vraag aan een veldbloem: “Voel je jezelf nuttig? Per slot van rekening doe je niets

anders dan telkens weer dezelfde bloemen produceren.” En de bloem zal antwoor-

den: “Ik ben mooi en schoonheid is mijn reden om te leven.”

Vraag aan de rivier: “Voel jij je wel nuttig, gezien het feit dat je niets anders doet

dan altijd in dezelfde richting stromen?” En de rivier zal antwoorden: “Ik probeer

niet nuttig te zijn, ik probeer een rivier te zijn.”

Niets op deze wereld is nutteloos in de ogen van God. Er valt geen blad van een

boom, je verliest geen haartje van je hoofd, zelfs geen insect sterft omdat het

nutteloos was. Alles heeft een reden van bestaan.

“Ik ben nutteloos”, is het antwoord dat je jezelf geeft.

Weldra zal dat antwoord je vergiftigen. Je zult sterven terwijl je nog leeft, ook al

wandel, eet en slaap je nog en probeer je als het kan wat plezier te hebben.

Probeer niet nuttig te zijn. Probeer jezelf te zijn. Dat maakt het verschil!

Paulo Coelho

Vertrouwelijkheid tussen mensen vraagt zowel om nabijheid als om afstand.

Het is net als bij het dansen. Soms zijn we dicht bij elkaar,

raken we elkaar aan of houden elkaar vast.

-16--16--16--16-



Dan weer verwijderen we ons van elkaar en scheppen we ruimte om vrij te kunnen

bewegen.

Het kost veel moeite om steeds het juiste evenwicht te vinden tussen nabijheid en

afstand.

Het volmaakte evenwicht komt zelfden voor, maar je kunt er eerlijk en openhartig

naar zoeken.

De dans die je dan te zien krijgt kan prachtig zijn.

Henri Nouwen

Om los te laten is liefde nodig. 

Loslaten betekent niet dat het me

niet meer uitmaakt,

het betekent dat ik het niet voor

iemand anders kan doen.

Loslaten betekent niet mijzelf af-

sluiten, het is het besef dat ik een

ander niet kan beheersen.

Loslaten betekent machteloosheid

toegeven, wat betekent dat ik het

resultaat niet in handen heb.

Loslaten betekent niet in het mid-

delpunt staan en alles beheersen,

maar anderen toestaan hun eigen weg te gaan. Loslaten betekent niet treiteren,

schelden of ruzie maken, maar zoeken naar eigen tekortkomingen en die verbete-

ren.

Loslaten betekent niet alles naar eigen hand zetten, maar elke dag nemen zoals hij

komt.

Loslaten is niet spijt hebben van het verleden, maar erdoor groeien en leven in het

hier en nu.

Loslaten betekent niet oordelen, maar de ander toestaan mens te zijn.

Loslaten betekent niet ontkennen, maar accepteren. Loslaten betekent niet zorgen

voor,

maar geven om. Loslaten betekent minder vrezen en meer beminnen.

Nelson Mandela
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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 september 2022.

Kopij voor dat nummer kan tot en met

16 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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