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JONGERENKERK VENLO
  Het verhaal gaat verder ...

elke zondag 10 uur 



agenda sept. - okt. 2022

  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

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

02 18.00 u. Nacht der Zielen 2022 (tot 21.30 u.)

06 10.00 u. JK Zondagviering - vieringen van Allerheiligen en Allerzielen

13 10.00 u. JK Zondagviering

13 11.00 u. BREED OVERLEG (tot 12.00 u.)

20 10.00 u. JK Zondagviering

27 10.00 u. JK Zondagviering - 1e advent en Sinterklaas
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vieringen sept. - okt. 2022

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

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

+ Bente Peters (viool)

Zondag 23 oktober 2022, 10.00 uur

Viering in Taizéstijl

V. leden Taizégroep JK en Hub

 + Taizéliederen door leden

Taizégroep JK

Zondag 30 oktober 2022, 10.00 uur

Woord- en Communiedienst

V. Truus van der Heijden

A. Henneke Roox

+ nog niet bekend

Zondag 6 november 2022, 10.00 uur

ALLERZIELEN-ALLERHEILIGEN

Woord- en Communiedienst

V. Hub van den Bosch

A. Geert van Zitteren

+ JK Koor

Woensdag 9 nov. 2022, 19.15 uur

Taizégebed

V. leden Taizé groep JK

+  samenzang Taizéliederen

Aansluitend koffie en thee

Zondag 13 november 2022, 10.00 uur

Eucharistieviering

V. Deken Spee

A. Peter Verhoeckx

+ JK Koor

Zondag 20 november 2022, 10.00 uur

Eucharistieviering

V. Ruud Willemsen

A. Max Görtjes

+ Marieke van Heijst-Joosten (zang)

en Gé van der Heijden (piano)

Zondag 27 november 2022, 10.00 uur

1e Advent en Sinterklaas

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

Bosch

A. communicanten en Henneke

+ JK Koor
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verjaardagen in oktober

03 Therezi Ezendam - lid JK Koor

09 Louise van den Brand

11 Wiel Janssen - geluidsgroep, Triple Quartet
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oktober Wereldmissiemaand

Missio steunt het pastorale werk in Kibera

Kibera, Nairobi

Op 23 oktober is het Missiezondag. 

‘Jullie zullen mijn getuigen zijn' (Handelingen 1,8). 

Met dit citaat uit het boek Handelingen van de Apostelen voert Missio dit jaar de

campagne voor de Wereldmissiemaand. Elke christen is geroepen om te getuigen

van Christus, aldus paus Franciscus. 

Dit jaar richt Missio de blik speciaal op Kibera, de grootste sloppenwijk van Nairobi.

Op slechts zes procent van de oppervlakte van de metropool Nairobi leeft zo'n 60

procent van de stadsbevolking. Dagelijks stromen mensen vanuit het omliggende

gebied de stad binnen in de hoop op werk en een betere toekomst. Naar schatting

een half miljoen mensen woont hier dicht opeen gepakt. 
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Slechts een vijfde deel van de huizen heeft stroom, drinkwater moet bij waterstati-

ons gehaald worden. Hygiëne is een groot probleem. De ellende en uitzichtloos-

heid in de slum zijn echter slechts één kant van de medaille. Er is nog een andere

kant: saamhorigheid, elkaar helpen waar het nodig is. Linet Mboya is een van de

bewoners van de slum. De alleenstaande moeder van drie kinderen zorgt ook nog

voor zes pleegkinderen, die anders op straat zouden moeten leven. Zuster Mary

Wambui woont met haar gemeenschap van zusters al vele jaren in Kibera en heeft

onder andere microkredietgroepen opgezet voor vrouwen. Pastoor Firmin Koffi

leidt de Yarumal-missionarissen die hun opleidings- en vormingshuis in Kibera

hebben. Voor hen en veel andere mensen is Kibera hun thuis.

In de oktobermaand zal achter in de Jongerenkerk weer de collectebus staan om

het werk van Missio in Kibera te ondersteunen

TER INSPIRATIE

Bij Wereldmissiemaand: Missie is ...

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, uit ‘Spreek, ik luis-

ter', Missio België
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heilige huisjes wandeling

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 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.

Die bezoeken we om vervolgens weer terug te lopen naar restaurant De Stek

tegenover ´t Groenewold. Wie wil kan daar een duurzame lunch gebruiken.

Datum: zaterdag 1 oktober 2022

Tijd: verzamelen 09.45 uur en start: 10.00 -12.30 uur

Locatie: ´t Groenewold (Begijnengang 17a)

Kosten: vrijwillige bijdrage stadstuin
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dag van de (extreme) armoede

zondag 16 oktober 2022

Op maandag 17 oktober is de DAG VAN DE EXTREME ARMOEDE.

In Venlo besteden wij daar op zondag 16 oktober 2022 aandacht aan.

Wereldwijd en dichtbij huis is het belangrijk deze dag onder de aandacht te bren-

gen, zeker in deze tijd waarin de prijzen oplopen en mensen moeite hebben de

eindjes aan elkaar te knopen en duizenden gezinnen in de problemen komen en

richting armoede gedreven worden.

Van 11.00-14.00 uur zal bij, rond en in 't Groenewold aan de Begijnengang 17

aandacht gegeven worden aan deze DAG van de (Extreme)  Armoede. Meewerken-

de organisaties zijn o.a.:

Bindkracht Venlo, Centrale Cliëntenraad Venlo, Aandachtcentrum Groenewold,

Gemeente Venlo, FairVenlo, De Soepbus van het Leger des Heils, Kan Peters van 't

Laatste Bedrijf, Stek …

Er is soep van de Soepbus van het Leger des Heils, koffie en thee.  

LOOP GEWOON EENS LANGS EN BINNEN tussen 11.00-14.00 uur

Begijnengang 17 Venlo
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Filmavond in het kader van 

De Nacht der Zielen 2022

Op DONDERDAG 27 OKTOBER 2022 is er een filmavond in het kader van de Nacht

der Zielen 2022.

We draaien dan in de Jongerenkerk Venlo de film: OUR LITTLE SISTER. 

Our Little Sister is een Japanse film van Hirokazu Kore-Eda. De film duurt 2 uur.

Na afloop is er koffie en thee en ruimte om na te praten over de film.

Our Little Sister:

Drie zussen leven samen in een groot huis in de Japanse stad Kamakura. Hoewel

hun vader het gezin 15 jaar geleden in de steek liet, trekken ze naar het platteland

voor de begrafenis, als ze horen dat hij gestorven is. Daar ontmoeten ze voor het

eerst hun verlegen halfzus Suzu. Het klikt meteen tussen de vier en de drie oudere

zussen besluiten Suzu te vragen om bij hen te komen wonen. Suzu stemt in en

voor de vier zussen begint een nieuw leven vol mooie ontdekkingen.

FILM ‘OUR LITTLE SISTER'

DONDERDAG 27 OKTOBER 2022

JONGERENKERK VENLO

AANVANG: 19.00 UUR

ENTREE: VRIJE GIFT
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Venlona Proms 30 oktober 2022

Koninklijke Zangvereniging Venlona wil haar zangplezier graag delen met andere

zangkoren en doet dat door contacten te leggen en vriendschapsbanden aan te

halen met zangkoren uit de regio. Ook internationale vriendschapsbanden worden

verwezenlijkt.

Daarom organiseert Koninklijke Zangvereniging Venlona dit jaar voor de tweede

keer Venlona Proms, een gratis evenement met vrije inloop op zondagmiddag 30

oktober 2022.

Het is een festival met een wat "los" karakter. De koren staan niet pontificaal

opgesteld op een podium, waarvoor het publiek netjes in rijen zit, maar de optre-

dens vinden plaats midden in de zaal of op een pleintje in de buurt. 

Het publiek verplaatst zich dus naar de koren en staat er als het ware omheen.

Venlona Proms vindt plaats in en rondom de Jongerenkerk te Venlo, Minderbroe-

derstraat 1.  Diverse zangkoren uit de regio zullen die middag een licht repertoire

ten gehore brengen. Er zullen optredens verzorgd worden door: het Gemengd

koor Beesel, Shanty-groep de Maashave uit Grubbenvorst, Männergesangverein

Concordia Straelen 1880 uit het Duitse Straelen, en uiteraard ook Koninklijke

Zangvereniging Venlona.

Er wordt nog gezocht naar een Oekraïens of Syrisch koortje. 

De leden van Venlona en hun partners doen hun uiterste best om de mooiste

Venlonataarten te bakken die onder deskundige jury van de bakkers Thei en Joep

Lamberts kunnen nomineren voor de mooiste en lekkerste Venlonataart. Uiteraard

kan iedere bezoeker tegen een geringe vergoeding genieten van deze taarten. 

Het programma ziet er als volgt uit:

• 13:00u. Opening van de middag

• 13:45u. Optreden Venlona – Op de trappen vóór de kerk.

• 14:25u. Optreden Männergesangverein CONCORDIA – In de zaal van de kerk.

• 15:05u. Optreden Shanty groep de MAASHAVE – Plein bij de kerk

• 15:55u. Optreden Gemengd koor BEESEL – In de zaal van de kerk

• 16:35u. Eventueel optreden groep uit Oekraïne of Syrië – In de zaal van de kerk

• 16:55u. Gezellig samenzijn.

• 19:00u. Sluiting van de middag.
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oproep nieuwe kerstkaart 2022

Beste allen,

KERSTMIS  komt er in rasse schreden aan.

Dan hebben we ook elk jaar een NIEUWE KERSTKAART.

Wie wil er dit jaar CREATIEF  zijn.

Graag aanleveren VOOR 20 oktober 2022 bij Hub van den Bosch via mail:

jongerenkerkvenlo@hetnet.nl

wordt dit jouw nieuwe kerstkaart?wordt dit jouw nieuwe kerstkaart?wordt dit jouw nieuwe kerstkaart?wordt dit jouw nieuwe kerstkaart?
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koffiebijdragen augustus 2022

7-9: € 21,50     14-8: € 12,00 21-8: € 21.00    28-8: € 18,00

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

d.d.  1-9-2022

Martin Huizinga

opbrengst MIVA-collecte

MIVA-collecte 2022

Medische zorg voor de meest kwetsbaren in Tanzania

De opbrengst bedroeg 85,00 euro
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Van de dromen van de lente wordt in de herfst jam gemaakt.

TER INSPIRATIE

Onverschillig

De ergste zonde ten aanzien van onze medemensen

Is niet hen te haten,

maar onverschillig te zijn:

dat is de kern van onmenselijkheid. Uit: Adem halen de wereld rond

Liefhebben

Soms lijkt het erop dat het werkwoord ‘liefhebben' vooral door en voor rijke

mensen is uitgevonden.

Voor veel aardbewoners hoeft dat echt niet.

Voor hen is een beetje rechtvaardigheid in de verdeling van de goederen al

genoeg.

Als er liefhebben bijkomt, is dat paradijselijk. uit: Adem halen de wereld rond

Solidariteit

Solidariteit is: de tederheid van de volkeren Gioconda Belli Nicaragua
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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 30 oktober 2022.

Kopij voor dat nummer kan tot en met

21 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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