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JONGERENKERK VENLO
  Het verhaal gaat verder ...

elke zondag 10 uur 



agenda jan. - feb. 2023 

   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.)

  f e b r u a r i    2 0 2 3

01 16.30 u. Overleg Pastoraal Team (tot 18.00 u.)
05 10.00 u. JK-zondagviering
08 19.15 u. Taizégebed
12 10.00 u. JK-zondagviering
19 10.00 u. JK-zondagviering - Carnaval
22 19.00 u. Gebedsdienst Aswoensdag
26 10.00 u. JK zondagviering - 1e zondag van de Veertigdagentijd
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vieringen jan. - feb. 2023
V.=voorganger(s); A.=assistent; L.=Lector

Zondag 1 januari 2023, 11.00 uur
NIEUWJAARSDAG

woord- en communiedienst

V. Hub van den Bosch
A. Leo Verbeek
+ JK-koor

Zondag 8 januari 2023, 10.00 uur
eucharistieviering

V. Ruud Willemsen en Hub v.d. Bosch
A. Max Görtjes

+ JK-koor 
Aansluitend:
NIEUWJAARSONTMOETING
van 11.00 - 13.00 u.

Woensdag 11 januari 2023, 19.15 uur
Taizégebed

V. leden Taizégroep JK
+ samenzang Taizéliederen

aansluitend koffie en thee

Zondag 13  januari 2023, 10.00 uur
woord- en communiedienst

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

Kort
+ Maara Brahmane en Anita Keunen

Zondag 22 januari 2023, 10.00 uur
woord- en communiedienst

V. Hub van den Bosch
A. Mieke Verkoeijen
+ Marieke van Heijst (zang) en Gé

van der Heijden (piano)

Zondag 29 januari 2023, 10.00 uur
woord- en communiedienst

V. Truus van der Heijden
A. Henneke Roox
+ Astrid Meijer (harp)

Zondag 5 februari 2023, 10.00 uur
woord- en communiedienst

V. Hub van den Bosch
A. nog niet bekend
+ JK-koor

Woensdag 8 februari 2023, 19.15 uur
Taizégebed
V. leden Taizégroep JK
+ samenzang Taizéliederen

aansluitend koffie en thee

Zondag 12 februari 2023, 10.00 uur
eucharistieviering

V. Ruud Willemsen
A. nog niet bekend
+ JK-koor

Zondag 19 februari 2023, 10.00 uur
Carnavalszondag

woord- en communiedienst
V. Peet en Truuj
A. Jocus Toekôms
+ joekskepél “Zoeë is ‘t Laeve”
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Woensdag 22 februari 2023, 10.00 uur
Taizégebed

V. leden Taizégroep JK
+ samenzang Taizéliederen

aansluitend koffie en thee

Zondag 26 februari 2023, 10.00 uur
1e zondag van de 40-dagentijd

woord- en communiedienst
V. Truus van der Heijden
A. Henneke Roox
+ Piet Hegger (zang/gitaar)

verjaardagen in januari

4 januari: Herman Flüggen technische zaken
7 januari: Charles van Dril Triple Quartet
13 januari: Hannie Kort Werkgroep Liturgie
13 januari Beatriz Coppus communicant 2022
15 januari Ted Wilders JK Big Band, trompet
18 januari: Liz van den Brand
21 januari: Petra Verhoeckx Bloemengroep, kerststal
23 januari Toby Timmermans
23 januari Peter Schreurs
26 januari Nadia Ozturk communicant 2022
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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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gedachten bij het nieuwe jaar

De laatste dagen van het oude jaar tikken langzaam weg bij het verschijnen van
deze JK Jouw kerk, de eerste JK Jouw Kerk in het nieuwe jaar 2023.

Na een wat aarzelend begin met maatregelen van corona keerde gelukkig in maart
alles weer ten positieve. We konden langzaam weer naar ons ‘gewone' doen. De
wereld kwam weer langzaam op gang, maar we werden ook geconfronteerd met
een oorlog op ons Europese continent. Die oorlog heeft langzaam maar zeker
steeds meer invloed gekregen op het dagelijks leven, niet alleen op de mensen in
Oekraïne en omliggende landen maar ook bij ons. Opvang van vluchtelingen recht
tegenover onze Jongerenkerk, opvang in de Beerendonk. Zo vond er een Paas-
dienst plaats in de Jongerenkerk met het Orthodox Paasfeest. Dus naast het
‘gewone' was er ook iets dat ‘ongewoon' was. 
Het thema kwam wekelijks terug in het Boek van de Gemeenschap om openheid,
gastvrijheid en ruimhartige opvang voor mensen uit Oekraïne. Maar door de
oorlog werden en worden we individueel maar ook als samenleving en gemeen-
schap geconfronteerd met een energiecrisis die mensen raakt. 
De Jongerenkerk, betrokken op mensen aan de onderkant van onze samenleving,
raakt de problematiek die mensen overkomt in haar hart. Natuurlijk zien wij ook
hoge kosten op ons afkomen, maar wat betekent dat als je het afzet tegen mensen
die kinderen geen ontbijt kunnen geven of de verwarming niet meer kunnen of
durven aanzetten?
De coronacrisis heeft plaatsgemaakt voor een energiecrisis en daarmee eigenlijk
voor velen aan de onderkant een bestaanscrisis.

Wij kunnen als Jongerenkerk de wereldproblemen niet oplossen. Wat we wel
kunnen doen is oog en oor hebben voor mensen om ons heen. In onze buurt waar
we wonen, in onze families en gezinnen. Daar in het klein kunnen en wellicht
moeten we iets betekenen voor elkaar.

Een Kind is ons geboren, we vieren het bij het verschijnen van deze JK Jouw Kerk
uitbundig, voor het eerst in jaren. Maar na de kerstdagen is dat Kind niet weg en
zeker niet zijn Boodschap van vrede en gerechtigheid, van solidariteit en openheid
naar de Minste der Mijnen.
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2023 staat voor de deur. Wat ik hoop is dat Kerstmis en ons vieren meer is dan
uitbundig zingen over ‘eer zij God in deze dagen' of gezellig samen zijn. Wat ik
hoop is dat we ons de Boodschap van dit Kind ter harte nemen en ieder voor zich
maar zeker wij als gemeenschap ons elke dag in 2023 openstellen voor mensen op
de vlucht, mensen die op straat verkeren ongeacht waarom, voor mensen die
getroffen zijn door crises. Ik hoop dat we ons hart en onze ogen en oren laten
spreken in handelen ten gunste van hen waar Hij, dat Kerstkind onder ons geboren
werd.

In die zin wens ik iedereen een Zalig en Voorspoedig Nieuwjaar en moge het door
ons doen en laten voor anderen ook een zalig, gelukkig en voorspoedig 2023
worden!

Hub van den Bosch 

ter inspiratie

Nieuwjaarsgedachten

Ik wens u

Ik wens U een jaar
Als een alfabet
Met alle letters van A tot Z
Van arbeid, blijheid en
creativiteit
Tot zegen, zon en zaligheid.

Guido Gezelle

Zo wit als Kerstmis was

Zo wit als Kerstmis was
moge het jaar u wezen
dat uit de nevelbank
bijna komt opgerezen:

zo stralend van geluk
vrij van verdriet en vrezen
al de twaalf maanden lang
moge dit jaar u wezen!

Anton Van Wilderode 

2022 is bijna vervlogen
2023 staat al reeds voor de deur
Een nieuw jaar met nieuwe dromen
Alles krijgt een nieuwe kleur
Veel geluk en vrede
Veel liefde voor elkaar
Aandacht voor de naaste
Het wordt een prachtig jaar!
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Bij het nieuwe jaar: Onze tijd – Gods tijd

God van mijn uren en mijn jaren,
U hebt me veel tijd gegeven.

Die ligt achter mij en hij ligt voor mij.
Hij was van mij 

en wordt van mij, 
en ik heb hem van U.

ik dank U voor elke slag van de klok 
en voor elke morgen die ik zie.

Ik vraag U niet me meer tijd te geven.
Maar ik vraag U om ieder uur 

heel kalm en beheerst te kunnen vullen.

Ik vraag U 
dat ik  een beetje van deze tijd  

vrij mag houden van bevel en plicht, 
een beetje mag reserveren voor stilte,

een beetje voor spel,
een beetje voor mensen aan de rand van mijn leven 

die een beetje troost nodig hebben.

Ik vraag U om zorgvuldigheid, 
dat ik mijn tijd niet verdoe, 
niet verspil, niet verkwist.
Elk uur is een strook land.

Ik zou die met de ploeg willen openleggen, 
ik wil er liefde instorten, 

gedachten en gesprekken, 
opdat er vruchten groeien.

Zegent U elk van mijn dagen in het nieuwe jaar.

Jörg Zink
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Bewaar ons, God 

Bewaar ons, God,
en behoed ons.

Vergezel on op onze wegen.
Wees bron en brood

in de nood van de woestijn.
Wees om ons heen met uw zegen.

Bewaar ons, God,
en behoed ons.

Wees bij ons als wij lijden
met het licht en de warmte

van uw aangezicht.
Wees ons nabij in moeilijke tijden.

Bewaar ons, God,
en behoed ons.

Steun ons tegen alle kwaad
Wees wil en kracht
die vrede schept.

Wees in ons om ons te bevrijden.

Bewaar ons, God,
en behoed ons.

Wees met ons door uw zegen.
Uw heilige Geest
die leven belooft,

moge met ons zijn op onze wegen.

Eugen Eckert (1985) 1987
in: “Auf den Schwingen der Sehnsucht. Gebete und Meditationen von Frauen für
Frauen.”
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adventsactie Solidaridad 2022

In de Adventstijd is er aandacht geweest voor de actie Solidaridad voor de vrou
wen in de goudmijnen in Peru.

De opbrengst bedroeg: 190,00 euro

Dank daarvoor!

Hub van den Bosch

koffiebijdragen november 2022

06-11: € 34,50
13-11: € 27,00
20-11: € 17,00
27-11: € 13,00

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

d.d.  1-12-2022
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: 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 29 januari 2023
Kopij voor dat nummer kan tot en met
20 januari 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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