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JONGERENKERK VENLO
  Het verhaal gaat verder ...

elke zondag 10 uur 

Verlies- en rouwgesprekken

Binnenkort starten wij weer met een nieuwe gespreksgroep. 
Opgave en inlichtingen bij Stichting 't Groenewold

administratie@st-groenewold.nl tel. 077 – 354 66 89 



agenda februari - maart 2023 

  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

  m a a r t    2 0 2 3  

05 10.00 u. JK-zondagviering
08 19.15 u. Taizégebed
11 ??? Heilige Huisjes Tocht - Vastenactie 2023
12 10.00 u. JK-zondagviering
18 09.00 u. Maas Cleanup (opschonen) (tot 12.00 u.)
19 10.00 u. JK-zondagviering
20 19.30 u. Fairtrade Werkgroep (tot 21.00 u.)
26 GEEN VIERING - kerk onbereikbaar vanwege VENLOOP
27 16.30 u. Overlegn Pastoraal Team (tot 18.00 u.)
28 Evaluatie opschonactie Maas Cleanup
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vieringen februari - maart 2023
V.=voorganger(s); A.=assistent; L.=Lector

Zondag 5 februari 2023, 10.00 uur

woord- en communiedienst 
V. Hub van den Bosch
A. Therezi Ezendam
+ 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. Paul-Jan Heijnen
+ 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”

Woensdag 22 februari 2023, 10.00 uur
Aswoensdag - Gebedsdienst

V. Hub van den Bosch
A. Henneke Roox
+ cd-muziek

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)

Zondag 5 maart 2023, 10.00 uur
2e zondag Veertigdagentijd
Woord- en communiedienst

V. Piet Linders
A. Hannie en Bert Kort, Erna Schreurs
+ JK-koor

Woensdag 8 maart 2023. 19.15 uur
Taizégebed

V. leden Taizégroep JK
+ samenzang Taizéliederen

aansluitend koffie en thee

Zondag 12 maart 2023, 10.00 uur
3e zondag Veertigdagentijd

Eucharistieviering
V. deken Spee
A. Peter Verhoeckx
+ JK-koor

Zondag 19 maart 2023, 10.00 uur
4e zondag Veertigdagentijd
Woord- en communiedienst

V. Hub van den Bosch
A. Geert van Zitteren
+ Koninklijke Zangvereniging

Venlona

Zondag 26 maart 2023
VENLOOP

GEEN VIERING IN DE JONGERENKERK
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verjaardagen in februari
2 februari Gaugi Maes Interieurverzorgingsgroep
3 februari Tiny Cornelissen Geluid
7 februari Hay Jacobs JK Big Band trombone
9 februari Francoise Offenberg
13 februari Piet Linders Pastoraal team/'t Groenewold/liturgiewerkgroep/

Praaggroep
19 februari Marga Peeters medewerkster voorportaal
24 februari Jan Gadiot Praaggroep

koffiebijdragen december 2022

04-12: € 12,00
11-12: € 14,00
17-12: € 12,00
25-12: € 37,00

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

d.d.  1-1-2023
Martin Huizinga
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dank voor de inzet 
rond kerstmis en nieuwjaar

De feestelijkheden van de decembermaand 2022 en begin januari 2023 liggen nu
reeds enkele weken achter ons.
De kerstdagen en de tijd eromheen is altijd een drukkere tijd dan normaal. De
voorbereidingen vergen van velen veel tijdsinvesteringen: de koren die zingen, de
Big Band die oefent voor de kerstavondviering, de versiering op orde brengen en
het poetsen na elke activiteit, de vele vieringen die samengesteld dienen te wor-
den, oefenen met kinderen voor het kerstspel, de voorbereidingen voor de Nieuw-
jaarsontmoeting, de geluidsmensen die bij alle vieringen aanwezig zijn. Kortom een
heel scala aan werkzaamheden die achter en voor de schermen plaatsvinden in die
drukke decembermaand en begin van het nieuwe jaar.
Gelukkig zijn er altijd weer vaak ook nog dezelfde mensen,  op wie je een beroep
mag en kunt doen opdat alles gladjes verloopt.
Een woord van dank daarom weer aan iedereen die altijd maar weer bereid is om
al dat werk te verzetten. Ik hoop dat ieder daar ook haar of zijn voldoening uit mag
halen, als je merkt dat dit gewaardeerd wordt en je ziet dat mensen tevreden zijn
als ze weer huiswaarts keren.

Ja, alleen samen maken we er echt meer van!
Hub van den Bosch 
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vastelaovend 2023 in JK Venlo

Op zondag 19 februari 2023 is er om 10.00 uur in de Jongerenkerk Venlo een Vas-
telaovendviering. Daarbij zal ook weer na 2 jaar afwezigheid vanwege corona het
Gezelschap van Jocus Toekôms aanwezig zijn met in hun midden de prins of prin-
ses en haar of zijn adjudanten.
Natuurlijk is dan ook de hofkapel ‘Zoeë is ut Laeve' weer present om de muzikale
omlijsting te verzorgen.
De voorgangers in deze Vastelao-
vendviering zijn Peet en Truu die
dat op hun eigen wijze doen aan
de hand van teksten gemaakt en
samengesteld door Gé.

We hopen dat deze viering weer
door vele bezoekers bezocht gaat
worden in gepaste Vastelaovend-
kledij.

Vastelaovend Alaaf!
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Carnaval

Carnaval een groot festijn
waar vele mensen gelukkig zijn
Dagen feesten, zwaaien zwieren
moppen tappen, lachen gieren

Carnaval o wat een feest
drie dagen zonder geest
De meesten verstoppen in dit land
hun narigheden en verstand

Er bestaat geen arm of rijk
voor een paar dagen is iedereen gelijk
Het maakt niet uit wie je bent
je wordt door iedereen gekend

De prins zwaait dan de scepter
met z'n gevolg heel gewoon
Hij verblijft onder zijn mensen
dat is met carnaval zo schoon

Maar dan na drie dolle dagen
kijkt Victor niet naar Jan
Dan is er het verschil weer
tussen rijk en de gewone man

uit:  http://www.gedichtenstad.nl/
cultuur-gedichten/carnaval

Carnaval

er is geen aangenamer val
dan een carnaval
je valt namelijk naar boven
het is een val in de blijheid

het duffe snoer
dat je bindt
aan het monotone
springt kapot

je vat een pint
je vat er twee, drie, vier
je vat een vat
en de sleur heeft geen vat meer op je

het spettert muziek
in de smalle stratenhet regent zoenen
in het warme café

je danst, je doet, je dartelt als een kind
je bent zigeuner of prins
potkachel of schemerlamp
en je bent... jezelf

je ontdekt de zin van de onzin
en als je niet oppast
heb je zodra de vasten begint
vaste verkering

ik heb na dit carnaval
zo'n bierlucht in mijn jekker
die snuif ik telkens op
en denk: wat was dát lekker!

Toon Hermans
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Aswoensdag in JK Venlo

Gebedsdienst Aswoensdag 22 februari 2023

Op woensdag 22 februari 2023, Aswoensdag,  is om 19.00 uur in de Jongerenkerk
Venlo een gebedsdienst ter gelegenheid van Aswoensdag. 
Na drie dagen van lol en plezier gaan we dan de vastentijd in en gaan we op weg
naar Pasen.
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Dekenaat Venlo en Jongerenkerk Venlo
Vastenactie 2023: Mensen onderweg

De jaarlijkse Vastenactiecampagne staat dit keer in het teken van mensen die hun
huis moesten verlaten. Zij ontvluchtten bijvoorbeeld geweld of grote natuurram-
pen, anderen zijn van hun land gezet. Allemaal proberen ze elders een nieuw be-
staan op te bouwen.

Wereldwijd waren eind 2021 meer dan 89 miljoen mensen op de vlucht. In 2022
raakten door de oorlog in Oekraïne nog eens miljoenen mensen op drift. In mei
2022 hadden wereldwijd 100 miljoen mensen hun huis verlaten op zoek naar een
veilig heenkomen elders. 

Het lijkt vaak alsof vluchtelingen
vooral naar het rijke westen trek-
ken, maar meestal komen ze te-
recht in buurlanden. Turkije, Paki-
stan en Oeganda vangen de mees-
te vluchtelingen op.

Niet genoeg te eten
Door een gewelddadige burger-
oorlog in Zuid-Soedan vluchtten al
2,2 miljoen mensen naar buurlan-
den in de regio. Nog eens 1,6 mil-
joen mensen raakten ontheemd in
eigen land. Volgens de vluchteling-
enorganisatie van de Verenigde
Naties behoort Zuid-Soedan tot de
top vijf van landen met de meeste
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vluchtelingen. Zo'n zestig procent van de bevolking heeft niet genoeg te eten en
werk vinden is bijna onmogelijk.

Ondanks de moeilijke situatie helpen inwoners van rustigere gebieden hun ont-
heemde landgenoten waar ze kunnen. Zoals in het stadje Malek aan de Witte Nijl,
waar de nieuwkomers een stukje land krijgen om te voedsel te verbouwen. "Samen
overleven is makkelijker dan alleen," aldus een vluchtelinge die in Malek een nieuw
thuis vond. "Overleven is een gevecht, maar ik heb nog steeds hoop voor de kinde-
ren."

Wat doet Vastenactie?
Ieder jaar steunen we kleinschalige projecten die (in)direct te maken hebben met
mensen die moeten vluchten voor bijvoorbeeld geweld of extreme droogte. In
2023 ondersteunt Vastenactie in Zuid-Soedan een project voor ontheemde men-
sen, vaak moeders met kinderen, die proberen elders in hun land een nieuw be-
staan op te bouwen. We helpen met zaaigoed en eenvoudig gereedschap, waar-
mee zij hun eigen voedsel kunnen verbouwen. 

Help Vastenactie mensen onderweg te ondersteunen. 
In de Veertigdagentijd zal achter in de Jongerenkerk Venlo de collectebus staan om
uw gift te ontvangen.
Hartelijk dank alvast!

Hub van den Bosch
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vastentijd

40 dagen

veertig dagen word ik steeds meer
mens 
met nieuwe aandacht voor elkaar 
stapvoets de dagen door met als wens 
te blijven groeien – als het voorjaar 

veertig dagen wachten ik – en jij 
op Hem die wist te leven 
om tegen alle tij 
zichzelf te blijven geven 

veertig dagen wil ik verstillen ver van
lawaai –
en los van wat moet wil ik mezelf
sterken. 
Zonder verkillen 
stil stil stil doet heel een wereld goed 

veertig dagen vasten leren 
opdat mijn leven duurzaam wordt 
omdat gevraagd wordt, 
in te keren consuminder op mijn bord 

veertig dagen wil ik weer bezinnen 
om straks te kunnen stralen 
als het eerste licht dat zin en richting
geeft. 
Diep van binnen groei ik deze dagen. 
Tot een nieuw gezicht

Leven 

Het leven is een kans, profiteer ervan. 

Het leven is mooi, bewonder het. 

Het leven is een droom, verwezenlijk

hem. 

Het leven is een uitdaging, ga haar aan. 

Het leven is een plicht, vervul haar. 

Het leven is een spel, speel het. 

Het leven is een belofte, vervul haar. 

Het leven is droefenis, overwin haar. 

Het leven is een lied, zing het.

Het leven is worsteling, aanvaard haar 

Het leven is tragedie, zie haar onder

ogen. 

Het leven is avontuur, durf haar aan te

gaan 

Het leven is rijkdom, bewaar hem. 

Het leven is liefde, geniet ervan. 

Het leven is geluk, maak het. 

Het leven is te kostbaar, verniel het

niet. 

Het leven is het leven, vecht ervoor en

leef het.

Moeder Theresa
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werkgroep
Fairtrade 
JK Venlo

Op 9 januari 2023 was er na ruim 2 jaar weer
een bijeenkomst van de Fairtrade Werk-
groep. Bij deze groep sluit ook altijd Joop
Karremans aan vanuit de Wereldwinkel Ven-
lo en FairVenlo. Deze keer was Jos Groene-
woud van de Joriskerk ook erbij, die de veel
te plotseling overleden Harry van der Schoor
gaat vervangen.
Het was even kijken waar we op dit moment

staan. Na twee jaar geen bijeenkomst gehad te hebben keken we even terug, maar
vooral ook vooruit. De titel Groene Kerk en Fairtrade Kerk houdt in dat je dat waar
blijft maken. Veel is daar al in geïnvesteerd en we moeten blijven kijken wat nog
meer en beter kan.
Ideeën waar we mee aan de slag willen gezien de energiecrisis en de extra kosten
zijn om eens na te vragen of eventueel zonnepanelen aanbrengen op de Jon-
gerenkerk mogelijk is of wordt in de nabije toekomst. Daarmee zou je de elektrici-
teitskosten kunnen drukken en wellicht ook nog wat kunnen verdienen, zolang je
geld krijgt als je terug levert.
Een ander idee is om in het najaar, evenals we in mei 2019 gedaan hebben,  weer
een grotere bijeenkomst te houden in en rond de Jongerenkerk met partners die
allen actief zijn op het gebied van energie, Eerlijke Handel, Fairtrade, Global Goals
e.d. om aandacht te geven aan het behoud van de schepping zoals Paus Franciscus
dat heeft neergelegd in Laudato Si.
Verder staat er al vier jaar vanaf 2019 een tegenbezoek aan Krefeld op de lat. Zij
bezochten begin 2019 de Wereldwinkel Venlo en de Jong-
erenkerk. Nu willen wij kijken of we in het voorjaar een
fietstocht kunnen organiseren naar Krefeld zoals zij destijds
de fietstocht aflegden van Krefeld naar Venlo.
Al met al is de Werkgroep Fairtrade JK Venlo samen met de
Joriskerk en Wereldwinkel en FairVenlo van plan e.e.a.
weer nieuw elan in te blazen.

Werkgroep Fairtrade JK Venlo
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ter inspiratie

“Sommige willen dat het gebeurt, sommige mensen hopen dat het gebeurt,
anderen zorgen ervoor dat het gebeurt.” – Michael Jordan

“Doe wat je kan met alles wat je hebt, waar je ook bent” – Theodore Roosevelt

“Laat gisteren niet te veel van vandaag in beslag nemen.” – Will Rogers

 “Mensen die gek genoeg zijn om te denken dat ze de wereld kunnen veranderen,
zijn degene die het doen.” – Rob Siltanes

 “De enige plaats waar succes voor werk komt, is het woordenboek” – Vidal
Sassoon

“Het leven is als fietsen, om je balans te behouden moet je blijven bewegen” –
Albert Einstein

 “Geluk komt vaak om de hoek kijken wanneer je bent vergeten dat je de deur
open hebt laten staan” – John Barrymore

 “Als ik geen geweldige dingen kan doen, doe ik kleine dingen op een geweldige
manier” – Martin Luther King Jr.

“Wees de verandering die je wil zien in de wereld.” – Mahatma Gandhi

“Niemand kan je een minderwaardigheidsgevoel aanpraten zonder jouw
toestemming.” – Eleanor Roosevelt

“Probeer een regenboog te zijn in de donderwolken van iemand anders.” – Maya
Angelou

“Richt je gezicht op de zon en je zal geen schaduw zien” – Helen Keller

“De beste tijd om een boom te planten was twintig jaar geleden, de tweede beste
tijd is nu.” – Chinees spreekwoord

“Het Chinese woord crisis wordt met twee karakters geschreven. Het eerste
karakter staat voor gevaar en het andere staat voor mogelijkheden.” – John F.
Kennedy

“Dromen zijn de zaadjes van verandering. Niks groeit ooit zonder een zaadje, en
niks verandert ooit zonder een droom.” – Debby Boone
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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 26 februari 2023
Kopij voor dat nummer kan tot en met
17 februari 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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