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JONGERENKERK VENLO
  Het verhaal gaat verder ...

elke zondag 10 uur 



agenda dec. 2022 - jan. 2023 

  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.)
14 19.15 u. Taizégebed
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

  j a n u a r i    2 0 2 3

01 11.00 u. Viering van Nieuwjaarsdag (let wel: om 11 uur!)
08 10.00 u. JK-zondagviering
08 11.00 u. Nieuwjaarsontmoeting (tot 13.00 u.)
11 19.15 u. Taizégebed
15 10.00 u. JK-zondagviering
22 10.00 u. JK-zondagviering
24 19.00 u. Vergadering bestuur Stg. JK Venlo (tot 21.00 u.)
29 10.00 u. JK-zondagviering
30 16.30 u. Vergadering Stg. Vrienden van de JK (tot 18.00 u.)
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vieringen dec. 2022 - jan. 2023

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

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. Deken Spee
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

Woensdag 21 dec. 2022,  16.00 uur
Kerstviering dak- en thuislozen

woord- en communieviering
V. Hub van den Bosch
A. Mieke Verkoeijen/Jeanne Janssen
+ Piet Hegger (zang/gitaar)

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
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Zondag 8 januari 2023, 10.00 uur
NIEUWJAARSDAG
eucharistieviering

V. Ruud Willemsen en Hub van den
Bosch

A. nog niet bekend
+ JK-Koor

aansluitend van 11.00 - 13.00 uur
NIEUWJAARSONTMOETING

Woensdag 11 januari 2023, 19.15 uur
Taizégebed

V. leden Taizégroep JK
+ samenzang Taizéliederen

aansluitend koffie en thee

Zondag 15  januari 2023, 10.00 uur
woord- en communiedienst

V. Piet Linders
A. Erna Schreurs en Hannie en Bert

Kort
+ nog niet bekend

Zondag 22 januari 2023, 10.00 uur
woord- en communiedienst

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

Zondag 29 januari 2023, 10.00 uur
woord- en communiedienst

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

koffiebijdragen okt. 2022

02-10: € 26,00
09-10: € 30,00
16-10: € 16,00
23-10: € 17,00
30-10: € 13,00

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

d.d.  1-11-2022
Martin Huizinga
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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.

-4-



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.

-5-



bij kerstmis 2022

De dagen van Sinterklaas en met name van Kerstmis naderen rap.

De Goedheiligman doet ook dit jaar onze Jongerenkerk weer aan, evenals vorig
jaar waar die mooie traditie weer is opgepakt. Een gezellige viering zo aan het
begin van de opstap naar Kerstmis, omdat het tevens de 1e Adventszondag is. Tijd
van verwachten, tijd van wachten op …

In 2021 was ook alles in voorbereiding op dat feest van Kerstmis toen opeens
corona roet in het eten gooide en we met maatregelen en wat beperkingen Kerst-
mis konden vieren zonder Kerstavondviering maar wel met 's middags een familie-
viering op een afwijkende tijd. Op 1e Kerstdag hadden we gelukkig wel een viering.

We hopen dat dit jaar alles zijn gewone gang kan hebben.

Kerstmis, geboorte van een Kind, geboorte van een nieuwe tijd. Met dat Kind
kwam er nieuwe hoop in de wereld op een wereld omgekeerd. Zij die normaal
vooraan staan moeten wachten, want eerst komen zij aan bod die normaal geme-
den, voorbij gelopen worden. Mensen die niet veel te besteden hebben, de her-
ders in de velden, hard werkend om net het hoofd boven water te houden.

De herders van toen zijn er nog steeds: mensen in de knel geraakt door een ver-
schrikkelijke oorlog vlakbij huis en die hier hun heil zoeken. Mensen in de knel
geraakt door de gevolgen van die oorlog en van de klimaatopwarming die onze
energieprijzen doen stijgen tot ongekende hoogte. Mensen die daardoor amper
nog brood op tafel hebben voor kinderen en hen zelf. Mensen in de knel geraakt
omdat ze dachten hier werk en toekomst te hebben maar uiteindelijk belanden op
onze straten en doelloos en eenzaam rondzwerven. Mensen die niet mee kunnen
in onze steeds maar meer eisende samenleving met zijn digitalisering, automatise-
ring, bureaucratie en regelgeving.

Kerstmis zou JUIST het feest voor hen dienen en moeten zijn want dat Kind in die
stal kwam om en voor hen. De wereld omgekeerd waarin zij die jaren en eeuwen-
lang langs de rafelranden van onze samenlevingen mochten verblijven eindelijk
eens het middelpunt mochten en mogen zijn.
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Zo ver is het nog lang niet. We hoeven niet ver te gaan om dat te zien. Kijk op de
straten in Venlo en denk aan het lied ‘Op straat' van Guus Meeuwis: zie je daar die
oude man, zie je daar dat meisje ze is net 19, zie je daar die oude vrouw of die
jongeman. Ze zijn er allemaal, elke dag weer komen we tegen.

Kerstmis oprecht vieren is hen een plek geven in onze samenleving, binnen onze
Jongerenkerk door hen in het middelpunt te plaatsen net als dat Kind van Bethle-
hem heeft gedaan in Zijn leven.

Misschien is dat wat we ten diepste willen vieren met Kerstmis maar nog niet
kunnen of niet durven: de ‘arme', de ‘gekwetste', de ‘vernederde',  de ‘uitgerang-
eerde' medemensen centraal stellen, want in en door het Kind van Bethlehem
worden zij met Kerstmis aan ons gepresenteerd als de belangrijksten in Zijn ko-
ninkrijk.

Zalig Kerstmis
Hub van den Bosch

Extra kerstcollecte voor de Jongerenkerk.

Met de kerstdagen, 24 en 25 december 2022, zal er na afloop van de diensten
weer een extra collecte gehouden worden voor de Jongerenkerk. Bij het verlaten
van de kerkruimte zullen mensen met mandjes bij de glazen deuren klaarstaan om
uw bijdrage aan de Jongerenkerk te ontvangen. 
Geef wat u missen kunt, het is voor het voortbestaan van deze gemeenschap.

Van harte 
aanbevolen!
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verslag breed overleg
 13 november

Op zondag 13 november 2022 vond aansluitend
aan de dienst  in het Voorportaal in de
Jongerenkerk een BREED OVERLEG plaats.

Verslag

opening door de voorzitter
Om 11.00 uur opende de voorzitter Gerrie Gijsen het Breed Overleg. Ze heette
iedereen van harte welkom en vond het fijn dat er zoveel mensen aanwezig
waren, 45 mensen.
Zij dankte voor de vieringen die wekelijks plaatsvinden en waar veel mensen
zich continue mee bezighouden.
Daarnaast gebeuren er veel activiteiten waar veel mensen mee actief zijn
buiten de vieringen om.
Zij geeft aan dat dit alles de gemeenschap van de Jongerenkerk vormt en
dankt voor hoe met elkaar deze gemeenschap vorm gegeven wordt in al die
activiteiten. Zij dankt voor deze gemeenschap en hoopt dat dit in de toekomst
zo mag blijven.

De agenda wordt vandaag een beetje omgegooid. We hebben Paul Dullaert in ons
midden van het Federatiebestuur en hij zal ons iets vertellen over de plannen met
deze Jongerenkerk.

Renovatieplannen Jongerenkerk Venlo
Paul geeft aan voor het eerst aanwezig te zijn bij een Breed Overleg van de
Jongerenkerk Venlo. Deze kerk is eigendom van de Martinuskerk cq.
Federatiebestuur. De Jongerenkerk is ‘huurder' en de Martinuskerk cq.
Federatiebestuur is ‘verhuurder'. 
Het Federatiebestuur bezit 11 gebouwen waarvan 9 rijksmonument zijn. 
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De Jongerenkerk is één van de panden van het Federatiebestuur. Verder is de
JK naast de Familiekerk, Mariakerk, Martinusbasiliek en Kapel van Genooi een
van de vier actieve kerken die allen ook rijksmonument zijn.
Daarnaast zijn er de laatste jaren ook gebouwen afgestoten zoals Ald
Weishoés en Nicolaaskerk. 

Verder bezit de Parochiefederatie nog de Michaëlkerk en deze kerk is
CO2-neutraal doordat het dak op het aanpalende gemeenschapshuis de
Bantuin vol ligt met zonnepanelen. 

Over de gebouwen en met namen de rijksmonumenten zijn veel zorgen. Het
onderhoud van de vele gebouwen brengt veel kosten met zich mee. Daarvoor
zoekt men steeds naar financieringsbronnen die er zijn voor monumentale
gebouwen. Dat is ook de taak en een zaak van de ‘verhuurder'.
Belangrijke aandachtspunten zijn:
Dak en dakgoten, aandacht voor lekkages, scheurvorming, verven e.d.

Voor deze  Jongerenkerk is een bedrag begroot voor onderhoud van zo'n
150.000 euro voor de komende jaren. Men heeft 85.000,00 euro aan subsidies
en de rest komt uit het eigen vermogen van de Parochiefederatie. De ‘huurder'
hoeft zich daar geen zorgen over te maken. 

Wat gaat er gebeuren de komende jaren aan reparatie e.d.:
- De houten kap en de loopbruggen controleren en waar nodig repareren
- Hang- en sluitwerk
- De trappen voor de Jongerenkerk
- Loodwerk
- Glas in loodramen

De planning is nog niet definitief, wel de aannemers die het gaan doen.
Bovenop het onderhoud is er dit jaar een kopzorg bij gekomen rondom de
energiekosten, iets waar elke kerk mee te maken krijgt. Die kosten zijn WEL
voor de ‘huurder'.
Dat geldt voor alle gebouwen behalve dus de Michaëlkerk die energie-neutraal
is. Mocht alles uit de klauwen lopen dan kan de Parochiefederatie overwegen
de vieringen daar te houden. Maar dit is nu nog niet aan de orde.
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Vragen:
Paul Huver: Passen de kostenstijgingen door allerlei redenen nog wel in de

plannen voor de renovatie van de Jongerenkerk?
Paul Dullaert:  geeft aan dat e.e.a. is meegenomen en besproken met de

aannemers en dat de plannen uitgevoerd worden zoals
afgesproken.

Zonnepanelen op kerken
Vanuit de Fairtrade Werkgroep is al eens geopperd om zonnepanelen op de
kerk(en) te leggen. Vooralsnog mag dat niet op een monument. Wellicht dat
daar ook nu anders tegenaan gekeken wordt. Zijn daar ontwikkelingen?

Paul Dullaert: vanuit Monumentenwacht was daar in het verleden niets
mogelijk. Onlangs heeft men toestemming gekregen om bij
de Genuujerie op het Pelgrimshuis, ook een rijksmonument,
zonnepanelen aan te brengen.
Dat vraagt wel om een speciale route om dat klaar te krijgen
via gemeente-monumentenwacht.
Belangrijk is de constructie van het gebouw en de
draagkracht van de dakconstructie.
Ja, er perspectief.

Gerrie dankt Paul Dullaert voor zijn uitleg en geeft het woord aan Jan
Lammerse, penningmeester bestuur Jongerenkerk Venlo.

Mededelingen door de penningmeester Jan Lammerse inzake de financiën
Jan geeft aan dat door de vele bijdragen en ondersteuning vanuit de
gemeenschap maar ook door substantiële ondersteuning door de gemeente
en met een bijdrage uit de stichting Vrienden de Jongerenkerk de financiën
goed op orde heeft. Hij dankt daarvoor iedereen.

De laatste bestuursvergaderingen heeft het bestuur zich ook gebogen over de
stijgende energiekosten. Deze kunnen hoog oplopen en misschien wel
verdrievoudigen als we niets zouden doen.
Vanaf september zijn al de nodige maatregelen genomen zoals de tempera-
tuur iets naar beneden bijstellen. Verwarming korter aan e.d. Een en ander is
ook al besproken met de gebruikers en waar nodig, mocht het uit hand lopen,
dan voeren we die gesprekken weer.
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Daarnaast heeft het bestuur zich de laatste twee vergaderingen gebogen over
voorstellen die tot ons kwamen. Dat waren:
- Verplaatsen van de vieringen op zondag naar de energie-neutrale

Michaëlkerk
- Vieringen houden in het Voorportaal in plaats van in de kerkruimte

Vooralsnog en met de nu al genomen maatregelen heeft het bestuur er voor
gekozen voorlopig beide nog niet te gaan doen. Beide alternatieven hebben
voor- maar ook vooral nadelen. 

Reactie vanuit de gemeenschap.
Hans Spee merkt op dat we niet alleen lokaal maar ook globaal moeten kijken
en dat het met name gaat om het terugdringen van CO2 uitstoot. We moeten
alles op alles zetten om het energiegebruik maar vooral de CO2 uitstoot terug
te dringen. Aan de buitenkant van de kerk hangt het bordje Fairtrade en
Groene Kerk. Hij stelt daarom voor om de zondagviering in de maanden
januari en februari te verplaatsen naar de Michaëlkerk. Die ruimte is dan vrij
en tegen een lage vergoeding zouden we daar terecht kunnen.
We kunnen zo de CO2 uitstoot terug brengen.

Jan Lammerse dankt Hans en heeft veel waardering voor zijn inbreng en voor
zijn zorg om de wereld, een zorg die ieder deelt. Maar zoals vaker gebleken bij
sluiting van kerken en verplaatsen van vieringen is dat dan ongeveer een
derde aan bezoekers wegvalt. 
Daarnaast: wat gaan we dan doen met de andere activiteiten zoals op de
maandagavond de Naamloze Antiverslaafden, de Solidariteitsmaaltijd, de
repetitie van koren en Big Band?
De Jongerenkerk en haar activiteiten horen bij dit gebouw, dit gebouw is
belangrijk voor de gemeenschap. En met de genomen maatregelen en
misschien een jasje extra aan verwachten we dat we e.e.a. ook kunnen
beheersen.

Ga je alleen op zondag weg dan ga je de Jongerenkerk opknippen in deeltjes
en we denken dat dit niet goed is.

Hermann Flüggen pleit ervoor om vooral hier te blijven. In de oorlog was er
ook geen verwarming, toen deden we ook extra kleding aan. De Jongerenkerk
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hoort in dit gebouw en als hij niet meer zou kunnen lopen dan laat hij zich in
de rolstoel hierheen brengen . Laten we vooral in deze kerk blijven.

Truus v.d. Heijden acht vieringen in het Voorportaal wel een optie. Kijk nu
zitten we ook met velen  hier. Met een beetje schuiven met tafels en koffie
zetten vooraf aan de dienst en een plekje zoeken voor het koor, zou dat
misschien ook kunnen als het extreem koud is.

Patricia Spee geeft nog mee dat we bijvoorbeeld om verlies van bezoekers te
voorkomen we met auto's hier zouden kunnen staan om 10.00 uur om mensen
dan te vervoeren en dan de viering om 10.15 uur te laten beginnen in de
Michaëlkerk. 

Paul Huver merkt op dat het plan van het verplaatsen van de vieringen het
einde van de Jongerenkerk zal zijn.

Leo Verbeek is actief op het gebied van energie inzake zijn eigen bedrijf en hij
denkt dat met wat maatregelen we 40% kunnen besparen op de energie-
kosten. Wat hij bepleit is weer opnieuw te gaan onderzoeken of het plaatsen
van zonnepanelen hier op deze kerk ook mogelijk kan zijn.

Gerard Linssen vindt CO2-beperking weliswaar belangrijk maar de
Jongerenkerk en het koor en alles hoort in deze kerk thuis.

Dries Verhoeckx: als je twee maanden weggaat uit deze kerk, hoef je niet meer
terug te komen, want dan is er niets meer over van de Jongerenkerk Venlo.

Gerrie Gijsen: duurzaamheid gaat ons allen ter harte en door deze oorlog in
Oekraïne zijn we met de neus op de feiten geduwd. Zij dankt ook Hans voor
het meedenken en prijst hem omdat hij op energiegebied mensen goede
adviezen geeft om te besparen. We horen deze opmerkingen graag en vinden
het fijn als mensen meedenken, maar alles vanmorgen horende in combinatie
met de overwegingen van het bestuur denken we vooralsnog even alles met
de genomen maatregelen te doen zoals voorgesteld. Bij extreme omstandig-
heden gaan we opnieuw afwegingen maken. Dank voor ieders inbreng met
betrekking tot dit punt. 
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Mededelingen vanuit Pastoraal Team e.d. 
Er zijn geen meldingen vanuit het Pastoraal Team.

Mededeling omtrent de toekomst
Gerrie geeft Marieke van Heijst-Joosten het woord. Marieke meldt dat onlangs
Hub heeft laten weten zijn pensioendatum voorlopig op te schorten zeker tot
en met het 60-jarig bestaan in 2025. Dan zien we wel weer verder. Het bestuur
was blij met dat besluit.
Dit bericht wordt met applaus begroet door de aanwezigen.

In gesprek met de gemeenschap n.a.v. gedane mededelingen en andere in de
gemeenschap levende vragen, suggesties en opmerkingen

Gaugi geeft aan dat misschien door lezers vooraf aan de vieringen geoefend
moet worden met lezen. Soms zijn lezers niet te verstaan of er wordt niet goed
voorgelezen. Enerzijds is het een technisch verhaal anderzijds ook het lezen op
zich.

Wiel: (namens de geluidsgroep) Wij worstelen daar ook mee. Als de input van
de lezer te zacht, te ver af van de microfoon of te kort op de microfoon is, dan
zitten wij ook steeds te corrigeren. Als het te zacht is en we schuiven open dan
gaat het fluiten. Op de tafel en op de microfoon staat de afstand naar de
microfoon. Als men daar op let dan moet het beter gaan.

Gerard vraagt wanneer de Werkgroep Fairtrade bij elkaar komt.
Hub zegt toe dat te gaan organiseren.

Afsluiting door de voorzitter
Om 12.00 uur sluit Gerrie het Breed Overleg af. Zij dankt iedereen voor de
aanwezigheid en inbreng.

Verslag:
Hub van den Bosch
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advents- en kerstgedachten

De Adventskrans

Een adventskrans 
is meer dan een krans.
Een adventskrans vind ik heel mooi.
En weet je wat net lijkt?
Alsof ze haar verhaal vertelt,
terwijl je naar haar kijkt.

Ze zegt: "Ja, kijk eens naar mijn kleur...
in het groen ben ik altijd.
Dat is de kleur van hopen óp
een goede nieuwe tijd.

Een tijd van vrede en van rust,
een tijd van puur geluk, 
een tijd van liefde onderling:
zo'n hopen mag niet stuk.

Maar er is meer als je goed kijkt:
vier kaarsen in het groen...
mijn licht is overal te zien
voor wie maar mee wil doen.

Dit licht zegt: 'Bijna is 't zover,
het kerstfeest komt dichtbij'.
En wijst ons naar het Jezuskind,
het licht voor jou en mij."

KERSTGEDICHT
Eens is een kind geboren

eenvoudig in een stal.
Dat kind kwam vrede brengen,

voor mensen overal.

De engelen zongen vrolijk
een wonder is geschied.

Gods kind kwam voor een wereld
vol zorgen en verdriet.

Dat kleine koningskindje
vroeg om een kerstgeschenk:

dat ik niet voor mezelf leef
maar ook aan anderen denk.

Waar mensen samen wonen
en goed zijn voor elkaar,

daar is het altijd kerstfeest
op elke dag van het jaar.
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Kerstgedachte: 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 
eens heel eventjes weghaalt, 
dan blijft er bijna niets meer over,
alleen 
‘DE KERN'.
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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.
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Het bestuur en de
medewerkers

van de Jongerenkerk Venlo
wensen eenieder

een zalig Kerstmis
en

een voorspoedig 2023.

Van harte
nodigen wij u uit

voor
de Nieuwjaarsontmoeting

zondag 8 januari 2023
van 11.00 - 13.00 uur
Jongerenkerk Venlo

Minderbroedersstraat 1.
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verjaardagen in december

1 dec. Marja Görtjes organisatiegroep planning koren, muziek assistenten
en lectoren

2 dec. Marie-José Oosterwaal
4 dec. Marieke van Heijst Triple Quartet, bestuur
6 dec. SINTERKLAAS
7 dec. Peter Verhoeckx assistent/lector/lid Triple Quartet
11 dec. Dries Verhoeckx dirigent JK Koor/lid JK Big Band/lid Triple Quartet
22 dec. Antoine Lauwerijssen  lid JK-koor
25 dec. JEZUS VAN NAZARETH
27 dec. Tonnie Meelkop lid Triple Quartet
30 dec. Annie Brueren-van Rijn
31 dec. Brigitte Oude-Kempers
31 dec. Mirielle Gadiot Praaggroep

Suggesties voor kerstcadeaus
Voor je vijand - vergeving.
Voor een tegenstander - tolerantie.
Voor een vriend - je hart.
Voor een klant - service.
Voor iedereen - liefde.
Voor elk kind - een goed voorbeeld.
Voor jezelf - respect.
Oren Arnold

-20-



opbrengst wereldmissiemaand
2022

Missio steunt het pastorale werk in Kibera, Nairobi

In de oktobermaand stond achter in de Jongerenkerk de collectebus om het werk
van Missio in Kibera te ondersteunen.

De opbrengst bedroeg: 285,00 euro

Dank voor ieders bijdrage
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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 
LET OP: e-mail: info@jkvenlo.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 2022.
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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