
JK JK - jouw kerk
Nieuwsbrief  voor medewerkers en bezoekers    

van de Jongerenkerk Venlo    
                         november 2022    



inhoud

01. Agenda november - december

02. Vieringen november - december

03. Ter inspiratie

04. Verjaardagen in november

04. Heilige-Huisjes-Tocht

05. Breed Overleg - 13 november

05. Koffiebijdragen september 2022

06. Nacht der Zielen

07. Gedachten bij Allerheiligen en Allerzielen

09. JK-Kerstkaart 2022

11. Adventsactie Solidaridad

12. Adventsgedachten

13. Sinterklaas in de Jongerenkerk - 27 november

14. Titus Brandsma

15. Terugblik op de 8e schoonmaakactie

18. Praktische informatie

JONGERENKERK VENLO
  Het verhaal gaat verder ...

elke zondag 10 uur 



agenda sept. - okt. 2022

  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

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

04 10.00 u. JK-zondagviering - 2e zondag van de advent

11 10.00 u. JK-zondagviering  - 3e zondag van de advent

12 16.30 u. Overleg Pastoraal Team (tot 18.00 u.)

16 18.30 u. JK-Koor zingt bij tuincentrum Leurs

18 10.00 u. JK-zondagviering - 4e zondag van de advent

21 16.00 u. Kerstviering voor dak- en thuislozen

24 18.00 u. Kerstavond - Familiekerstviering

24 21.30 u. klein kerstconcert door JK Koor en JK Big Band

24 22.00 u. Kerstavondviering

25 10.00 u. Viering van 1e Kerstdag

De viering op Nieuwjaarsdag is zoals gebruikelijk niet om 10 uur maar om 11 uur !
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vieringen nov. - dec. 2022

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

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 of samenzang

Zondag 4 december 2022, 10.00 uur

2e zondag van de Advent

Woord- en communiedienst

V. Piet Linders

A. Hannie en Bert Kort, Erna Schreurs

+ JK-Koor

Zondag 11 december 2022, 10.00 uur

3e zondag van de Adventstijd

Eucharistieviering

V. Ruud Willemsen

A. Mieke Verkoeijen

+ JK-Koor

Woensdag 14 dec. 2022, 19.15 uur

Taizégebed

V. leden Taizé groep JK

+  samenzang Taizéliederen

Aansluitend koffie en thee

Zondag 18 december 2022, 10.00 uur

4e zondag van de Adventstijd

Woord- en communiedienst

V. Truus van der Heijden

A. Henneke Roox

+  Carmina Servata
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Woensdag 21 dec. 2022, 16.00 uur

Kerstviering Dak- en Thuislozen

Woord- en communiedienst

V. Hub van den Bosch

A. Mieke Verkoeijen en Jeanne

Janssen

+ kerstliederen

Zaterdag 24 december 2022, 18.00 u.

KERSTAVOND

FAMILIEKERSTVIERING

V. Truus van der Heijden en Hub van

den Bosch

A. oud-communicanten en Henneke

+ Gé op piano en samenzang

Zaterdag 24 december 2022, 21.30 u.

KERSTCONCERT 

JK-BIG BAND EN JK-KOOR

Zaterdag 24 december 2022, 22.00 u.

KERSTAVONDVIERING

WOORD- EN COMMUNIEDIENST

V. Hub van den Bosch

A. Max Görtjes

+ JK-Big Band en JK-Koor

Zondag 25 december 2022, 10.00 uur

1e KERSTDAG

EUCHARISTIEVIERING

V. Ruud Willemsen

A. Leo Verbeek

+ JK-Koor

Zondag 1 januari 2023, 11.00 uur

NIEUWJAARSDAG

WOORD- EN COMMUNIEDIENST

V.  Hub van den Bosch

A. nog niet bekend

+ JK-Koor

ter inspiratie

Soms, een enkele keer

met heel veel moeite en voornamelijk toevallig,

lukt het iemand

om met beide armen zijn verdriet te omvatten.

Hij tilt het op.

Laat de deur niet op slot zijn, nu…

Hij duwt hem open met zijn knie

en loopt met grote breedsporige passen naar buiten.

Kijk uit! roept hij

want het verdriet is zo groot dat hij er niet overheen kan kijken

en doorzichtig is het nooit.

Ver weg, in een sloot of op een drassige plek onder populieren

of achter een scheve schutting tussen oude autobanden,

speelgoed, resten van een vuur gooit hij het neer

en fluitend loopt hij terug naar huis. (Toon Tellegen)
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verjaardagen in november

1 Joris Roodbeen communicant 2021

10 Bert Kort Liturgiewerkgroep

11 Ans Bongers oud-lid JK-koor

13 Dorothé Ezendam lid JK-koor

13 Simon Lague JK-Big Band (bassist)

24 Ans van Zuijlen

27 Marjo Bongers oud-assistent/lector

heilige-huisjes-tocht

Een van de deelnemers aan de Heilige Huisjes Tocht heeft op een wel zeer

duurzame manier aan de

wandeling deelgenomen. Al snel

na de start bleken de zolen van

beide laarzen los te zitten. Een

toevallig passerende postbode,

altijd voorzien van stevige post

elastieken, bood gelukkig uit-

komst. Hierna kon de deelnemer,

die anoniem wenst te blijven,

probleemloos de tocht voort-

zetten.
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breed overleg - 13 november

Op zondag 13 november 2022 is aansluitend aan

de viering  in het Voorportaal in de Jongerenkerk

een BREED OVERLEG. 

We beginnen om uiterlijk 11.00 uur.

We nodigen ieder dan ook van harte uit deze

morgen vrij te houden om mee te praten!

De agenda:
11.00 uur: opening door de voorzitter

11.05 uur: mededelingen vanuit het bestuur:

- toekomst JK Venlo

- Renovatie Jongerenkerk door Paul Dullaert (Federatiebestuur)

- andere mededelingen

11.20 uur: mededelingen door de penningmeester i.z. de financiën

11.25 uur: mededelingen vanuit Pastoraal Team e.d. 

11.35 uur: in gesprek met de gemeenschap n.a.v. gedane mededelingen en

andere in de gemeenschap levende vragen, suggesties en

opmerkingen

12.00 uur: afsluiting door de voorzitter

koffiebijdragen september 2022

4-9: € 14,00     11-9: € 17,00 18-9: € 16,00    25-9: € 13,00

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

d.d.  1-10-2022

Martin Huizinga
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Nacht der Zielen
Woensdag 2 november

vindt de 19e editie van de Nacht der Zielen plaats rondom het thema

‘Draden van verbondenheid’.

De Nacht der Zielen is bedoeld om op een eigentijdse wijze stil te staan bij hen die

ons zijn ontvallen. We doen dat aan de hand van gesproken woord, muziek, verha-

len en rituelen. Zo probeert de stichting Prisma religie, cultuur en kunst met elkaar

te verbinden. Met medewerking van lokale initiatieven en vrijwilligers willen we op

een laagdrempelige wijze mensen bijeen brengen om stil te staan en onze dierbare

overledenen te herdenken.

Draden van verbondenheid is een wandeling langs plaatsen waar mensen ‘op

doorreis’ zijn. Het zijn plekken die herinneren aan wat door een (levens-)reis

voorbij is gegaan of waar onze wandeling ons nu heenvoert. En mogelijk is het dat

ons al gaande een blik op de toekomst wordt vergund. Op die manier verbinden

we de verschillende plaatsen ‘als draden van verbondenheid’. 

U bent van harte uitgenodigd.

Verzamelen om 18.45 uur NS Station Venlo (Stationsplein 1) / start 19.00 uur.

Deelname is gratis.

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 herkennen.

Ze hebben hun voetbalclub tot boven aan de ranglijst geschopt

of sterke staaltjes met racefietsen en dergelijke uitgehaald,

om van oorlog maar te zwijgen...
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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 nemen 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. 

Geef me je hand en hou me vast …
Geef me je hand en houd me vast 

want het is nu zo donker om me heen.

Ik voel me soms zo mateloos alleen

het leven draag ik als een last.

Wees stil, want woorden gaan verloren

in een orkaan die mij nu overspoelt.

Ik weet dat je het goed bedoelt

maar soms kan ik die woorden niet meer horen

Geef me je schouder om op uit te huilen

en luister naar mijn eindeloos verhaal.

Vertaal mijn tranen in onuitgesproken taal

geef me je armen om in weg te schuilen.

Wanneer je mij met warmte blijft omringen 

dan zal de wereld niet zo koud meer zijn 

en zal ik - ondanks alle pijn - 

toch op een dag weer vogels horen zingen.
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als de muziek zwijgt …

Soms zwijgt de muziek, 

maar is het lied nog niet ten einde.

De ongespeelde noten blijven zweven

in de lucht,

de ongezongen woorden veranderen in

een zucht.

Een zucht van verdriet en gemis,

van alles wat niet meer is,

en nooit meer komen zal.

Maar in de verte klinkt zacht een

melodie,

een melodie van herinneringen, 

van alles wat geweest is

en nooit verdwijnen zal. 

Een melodie van hoop en liefde, die de

weg plaveit.

De lange, hobbelige weg die we

moeten gaan, 

totdat alle tranen zijn geschreid.

JK-kerstkaart 2022

Vanaf half november is in de Jongerenkerk de kerstkaart 2022 te koop.

De kosten zijn:

1 kaart € 0,80

5 kaarten € 3,80

10 kaarten € 7,00

De netto-opbrengst is bestemd voor de Jongerenkerk Venlo.

Hiernaast ziet u de afbeelding op

de voorzijde van de nieuwe

kerstkaart.

Op de volgende pagina ziet u de

tekst op de binnenzijde van de

kaart.

-9--9--9--9-



-10--10--10--10-



adventsactie 2022

De adventsperiode is een tijd van hoop en een mooie gelegenheid om u met de hele

gemeenschap in te zetten voor een goed doel. Solidaridad is enorm dankbaar voor

de steun van kerken die we ieder jaar in deze periode mogen ontvangen.

Samen strijden voor erkenning

Meer dan 5100 meter boven zeeniveau, tussen harde wind en vallende sneeuw,

vinden we de pallaqueras. Zij werken in de bergen met een ambachtelijke en

voorouderlijke manier van mijnbouw. 

Het leven van de pallaqueras, voornamelijk vrouwen, kent vele uitdagingen, waar-

van een van de grootste het gebrek aan erkenning is. Dat maakt hen kwetsbaar

voor uitbuiting en zorgt voor een onzeker bestaan. Bijna 70 procent van de palla-

queras verdient minder dan het Peruaanse minimumloon. "Er is hier geen enkele

legale koper, alleen de zwarte markt," vertelt mijnwerker en activist Julia Pomali-

que.

Een schrijnende situatie, waar enkele leidende vrouwen zoals Julia samen met

Solidaridad verandering in willen brengen.
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Vrouwelijke mijnwerkers bundelen hun krachten in nationaal netwerk

In hun strijd voor erkenning van het onmisbare werk van de pallaqueras, richtten

enkele leiders met hulp van Solidaridad een nationaal netwerk op. Dit is het eerste

nationale netwerk van deze vrouwelijke mijnwerkers in Peru. "Ons eerste doel is

om vrouwelijke mijnwerkers op te leiden om zichzelf zichtbaar te maken en hun

deelname aan ambachtelijke en kleinschalige mijnbouw aan te moedigen", legt de

verkozen voorzitter María Elena Reyes, een vrouwelijke mijnwerker uit Arequipa,

uit. Het nationale netwerk verenigt de stemmen van de pallaqueras, en versterkt

daarmee hun moeilijke positie aan de onderhandelingstafel.

Solidaridad: ondersteuning bij de oprichting en het uitbouwen

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 kun-

nen zijn met hun bedrijf en verdienen inmiddels een leefbaar inkomen.  De deelne-

mers 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 betrok-

kenheid bij te maken beslissingen in de thuissituatie en heeft hun positie in de

gemeenschap verbeterd. 

Vanaf zondag 27 november tot en met zondag 18 december staat de collectebus

achter in de Jongerenkerk.

adventsgedachten

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 ernaar.

met veel of weinig bedenkingen.

Iedere week het ontsteken 

van een nieuw licht.

Met alle bezinning en verlossing

op het Kerstfeest gericht.

Adventskaarsenvers

Nu brandt de eerste kaars,

teken van wachten op Jezus' geboorte,

de komst van de Heer.

Kijk hoe het kaarsje brandt,

lichtglansverspreidend,

volgende zondag

ontsteken we meer.

de Sint in de Jongerenkerk
zondag 27 november 2022

Op zondag 28 NOVEMBER, de 1e zondag in de Adventstijd, zal Sinterklaas de

Jongerenkerk Venlo bezoeken.

We hopen dat veel grote maar vooral kleine mensen aanwezig zullen zijn om de

Goedheiligman welkom te heten in ons midden.

Het thema in deze viering zal aansluiten bij de Adventsactie van Solidaridad:

‘samen solidair voor erkenning'. Solidaridad steunt pallaquerasvrouwen in Peru die

daar werken in de mijnbouw in hun strijd om erkenning. Op een kindvriendelijke

wijze zal het thema uitgewerkt

worden en Sinterklaas  zal daar

wat goede woorden over spreken

tot groot en klein.

Of je nu groot of klein bent, het

Sinterklaasfeest is er voor ieder-

een. 

Weet dus: ook jij bent welkom!
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Titus Brandsma

Titus Brandsma, in Mystiek leven: ‘Over de gewone dingen'. Een bloemlezing (1985)

Wij zijn niet geroepen om in het openbaar levend

grootse, opvallende en druk besproken dingen te doen. 

Dat zou tegen de eenvoud zijn, zoals wij die bedoelen te praktiseren.

Maar het is wel onze plicht,

de gewone dingen op grootse wijze te doen, 

dat is met een zuivere intentie 

en de inzet van heel onze persoonlijkheid.

Wij verlangen niet vooraan te staan

en toegejuicht te worden vanwege prestaties,

waartegen de mensen van de wereld plegen op te zien.

Wij wensen alleen maar op te vallen

door onze eenvoud en oprechtheid.

Meer teksten en citaten van Titus Brandsma:

https://titusbrandsmateksten.nl/writings/

Titus Brandsma, Een blijvende bezieling (2021)

Mystiek leven. Een bloemlezing (1985)
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opgeruimd staat netjes
8 okt. 2022: 8ste schoonmaakactie

Zonnige en zinnige najaars-opschoonactie samenwerkende organisaties

binnenstad.

Al vier jaar organiseren samenwerkende organisaties in het voor- en najaar een

opschoonactie van het groen in de binnenstad. De aftrap voor onze 8ste actie is om

9 uur bij de Jongerenkerk. Het schoonmaken op de locaties duurt tot 12.00 en

wordt afgesloten met een koffie, thee,

soep en broodjes.

“Opgeruimd staat netjes” Onder het

motto “Opgeruimd staat netjes” maken

de Jongerenkerk, Joriskerk, Fair Venlo,

jongeren van Home+, Wijkoverleg Bin-

nenstad, werkgroep Julianapark, ‘t Groe-

newold en de Wereldwinkel groen in de

binnenstad schoon. We doen dat langs

de Maaskade, de Koninginnesingel, de

fietsbrug, de kop van de Weerd, Nolens-

park en Puteanusstraat. De samenwerkende organisaties zijn allemaal actief in de

binnenstad. Daar werken we al samen met betrekking tot fairtrade. We doen dat

ook graag met andere activiteiten, die helpen om de wereld een beetje beter te

maken. Ieder vanuit zijn eigen achtergrond. We zijn daarin niet uniek. Wereldwijd

is er een integrale actie-agenda van de verenigde naties voor duurzame ontwikke-

lingsdoelstellingen: de 17 Global Goals. Leiders van 193 landen hebben toegezegd
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zich in te zetten om de doelen vóór 2030 te realiseren. FAIR Venlo initieerde het

Global Goals Platform Venlo om lokaal tot een netwerk op dat gebied te komen.

Bijdrage aan duurzaam ontwikkelingsdoel 11

Met de schoonmaakacties dragen we als samen-

werkende organisaties lokaal bij aan doelstelling

11 “Duurzame 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 Bin-

nenstad Venlo en Venlo Partners, de citymarke-

ting organisatie van Venlo en Venlo Schoon.

Regionale en landelijk worden op andere data

jaarlijks ook opschoonacties georganiseerd door

maascleanup en worldcleanup day.

De samenwerkende organisaties ondersteunen de actie van harte en zullen er via

hun eigen kanalen aandacht aan geven. De gemeente stelt daarnaast de benodig-

de schoonmaakmaterialen ter beschikking, zoals zakken en handschoenen en

karretjes. Ook deed wethouder Marij Pollux al twee keer actief mee. Zie verder de

hierna volgende foto-impressie.

In de Jongerenkerk spelden vrijwilligers actieposters op de hesjes en reiken door de

gemeente ter beschikking gestelde materialen uit, zoals grijpers, zakken en hand-

schoenen.
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Ook de handige karretjes van de gemeente worden weer ingezet en de ringen om

de zakken te dragen.

De eenden bij de passantenhaven doen hun eigen opschoonacties. En op de Maas

verrast een prachtig koppel zwarte zwanen.

Na gedane arbeid en 10 ingezamelde

zakken is het voor het elftal van vandaag

goed rusten en smaken de soep, koffie

en broodjes weer heerlijk.

Doe mee aan onze en andere opschoon-

acties in Venlo.

Welkom bij onze volgende

halfjaarlijkse opschoonactie

in het voorjaar van 2023.
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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 27 november 2022.

Kopij voor dat nummer kan tot en met

18 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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