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 agenda november - december 2015

n o v e m b e r   2 0 1 5

01 10.00 u. JK-zondagviering - Allerheiligen/Allerzielen

02 19.30 u. Nacht der Zielen

05 20.00 u. Vergadering Bestuur JK

08 10.00 u. JK-zondagviering

11 13.30 u. bijeenkomst communicanten 2016 (tot 15.30 u.)

11 19.15 u. Taizé-gebed

15 10.00 u. JK-zondagviering - spiritualiteitsviering

15 11.00 u. Breed Overleg

16 14.00 u. Overleg Pastoraal Team (tot 19.00 u.)

22 10.00 u. JK-zondagviering

29 10.00 u. JK-zondagviering - begin van de advent - Sinterklaas

d e c e m b e r   2 0 1 5

02 09.30 u. Opbouwen kerststal

06 10.00 u. JK-zondagviering - 2e zondag van de advent

07 16.30 u. Overleg Pastoraal Team (tot 18.00 u.)

09 19.15 u. Taizé-gebed

13 10.00 u. JK-zondagviering - 3e zondag van de advent

16 13.30 u. bijeenkomst communicanten 2016 (tot 15.30 u.)

18 kerstbomen plaatsen

20 10.00 u. JK-zondagviering - 4e zondag van de advent

21 kerk versieren voor de kerst

23 13.30 u. bijeenkomst communicanten 2016 (tot 15.30 u.)

24 18.00 u. Kerst-familieviering

24 21.30 u. klein kerstconcert door Triple Quartet en Jk Big Band

24 22.00 u. Kerstnachtviering

25 10.00 u. Viering van 1e Kerstdag

26 10.00 u. Viering van 2e Kerstdag

31 19.00 u. Gebedsdienst Oudjaarsavond

Op Nieuwjaarsdag (1 januari 2016) is de viering om 11.00 u.
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 vieringen november - december 2015

Zondag 1 november 2015, 10.00 uur

Allerzielen/Allerheiligen

Viering van Breken en Delen

Voorg.: Hub van den Bosch

Assist.: Leo Verbeek

Lector: Hermenke Bexkens

Muziek: JK-koor

Zondag 8 november 2015, 10.00 uur

Viering van Breken en Delen

Voorg.: Piet Linders

Assist.: Hannie, Erna, Bert

Muziek: Fanfare Venlo

Woensdag 11 november, 19.15 uur

Taizégebed

Voorg.: leden Taizégroep

Muziek: Taizégezangen (samenzang)

Aansluitend koffie/thee

Zondag 15 november 2015, 10.00 uur

Spiritualiteitviering

Voorg.: Spiritualiteitgroep

Thema: De tuin van jezelf

Muziek: Marion (zang) en Remco

(gitaar) Laureys

Zondag 22 november 2015, 10.00 uur

Eucharistieviering b.g.v. Caecilia

Voorg.: Piet Giesen

Assist.: Henk Pijnenburg

Lector: Marije Vola

Muziek: de Meulezengers

Zondag 29 november 2015, 10.00 uur

1e zondag van de Advent + Sinterklaas

Viering van Breken en Delen

Voorg.: Hub van den Bosch

Assist.: communicanten + Gonnie en

Henneke

Muziek: Piet Hegger

Zondag 6 december 2015,  10.00 uur

2e zondag van de Advent

Eucharistieviering

Voorg.: Piet Giesen

Assist.: Peter Verhoeckx

Lector: Leo Lambregts

Muziek: JK-koor

Woensdag 9 december, 19.15 uur

Taizégebed

Voorg.: leden Taizégroep

Muziek: Taizégezangen (samenzang)

Aansluitend koffie/thee

Zondag 13 december, 10.00 uur

3e zondag van de Advent

Viering van Breken en Delen

Voorg.: Piet Linders

Assist.: Hannie, Bert en Erna

Muziek: JK-koor

Zondag 20 december, 10.00 uur

4e zondag van de Advent

Viering van Breken en Delen

Voorg.: Hub van den Bosch

Assist.: 

Lector: Marije Vola

Muziek: Ingrid Reinhoud
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Donderdag 24 december, 18.00 uur

Familiekerstviering

Viering van Breken en Delen

Voorg.: Piet Linders en Truus v.d.

Heijden

Assist.: Gonnie Geurts en Henneke

Roox en communicanten 2016

Muziek: samenzang en Gé//muziek

communicanten

Donderdag 24 december, 21.30 uur

Kerstmuziek door de JK Big Band en het

Triple Quartet

Donderdag 24 december, 22.00 uur

Kerstavondviering - Eucharistie

Voorg.: Piet Giesen en Hub van den

Bosch

Lector: Leo Verbeek

Muziek: JK Big Band en Triple Quartet

Vrijdag 25 december, 10.00 uur

1e Kerstdag - Eucharistieviering

Voorg.: Piet Giesen, Piet Linders, Truus

v.d. Heijden

Assist.: Henk Pijnenburg

Lector: Marjo Bongers

Muziek: JK-koor

Zaterdag 26 december, 10.00 uur

2e  kerstdag

Viering van Breken en Delen

Voorg.: Hub van den Bosch

Assist.: Leo Lambregts

Lector: Hermenke Bexkens

Muziek: Carmina Servata

Zondag 27 december, 10.00 uur

Viering van Breken en Delen

Voorg.: Truus van der Heijden

Assist.: Gonnie Geurts

Lector: Henneke Roox

Muziek: Gerrie, Maara en Wiel

Donderdag 31 december, 19.00 uur

Oudjaar - Gebedsdienst

Voorg.: Hub van den Bosch

Assist.: Marije Vola

Muziek: Vivian de Wilde

Vrijdag 1 januari 2016, 11.00 uur

Nieuwjaar

Viering van Breken en Delen

Voorg.: Hub van den Bosch en Truus

van der Heijden

Muziek: JK-koor

Zondag 3 januari 2016, 10.00 uur

Eucharistieviering

Voorg.: Pastoraal Team

Muziek: JK-koor

Aansluitend: nieuwjaarsontmoeting
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 vanuit het bestuur

Het 51e  seizoen van onze Jongerenkerk is begonnen. Wij hebben het jubileumjaar

achter ons liggen en kijken daar voldaan op terug. Een jaar om niet te vergeten. 

Gedurende de voorbereidingstijd en het jubeljaar zelf hebben we als bestuur be-

sloten de bestuursvergaderingen te combineren met de bijeenkomsten die toch al

gepland stonden voor het vormgeven van de jubileumfestiviteiten.

Nu dit achter de rug is, krijgt alles weer zijn normale verloop. Dit houdt in dat we

als bestuur de draad weer oppakken daar waar we gebleven waren. 

Enkele hoofdprioriteiten die we als bestuur voor dit seizoen gesteld hebben zijn:

De statuten zoals die er nu nog liggen stammen uit 1987 en zijn dringend aan een

opfrisbeurt toe. Diverse bestuurlijke regels zullen voor die tijd voldoende zijn ge-

weest maar passen absoluut niet meer in de huidige tijd. Op bestuurlijk niveau is

het een en ander veranderd. Als bestuur lopen we hier geregeld tegenaan. De

huidige statuten bieden geen eensgezinde duidelijkheid en mogelijkheden over

hoe om te gaan en te handelen in bepaalde situaties die ontstaan. Daar moet met

name ook voor de toekomst duidelijkheid over zijn.

 Als tweede prioriteit geldt het opstellen van een beleidsplan. Dit beleidsplan moet

richting gaan geven aan wat wij als Jongerenkerk belangrijk vinden en hoe we dit

willen gaan realiseren. 

Het beleidsplan is met name voor onze pastor Hub van den Bosch van belang. Het

geeft hem handvaten om te werken aan een toekomst zoals wij die met z'n allen

voor ogen hebben. 

Zeer belangrijk hierin is de stem van jullie als gemeenschap. Dit beleidsplan moet

de komende vijf jaar leidend zijn. 

In januari 2016 zijn twee van de huidige bestuursleden aftredend en hebben zich

herkiesbaar gesteld. Dit zijn de heren Harry van Heijst, penningmeester, en Martin

Huizinga, gebouwbeheerder. 

Denkt u, ik voel er ook voor om een bijdrage te leveren aan het toekomstbestendig

maken van onze Jongerenkerk, aarzel dan niet langer en doe mee. Neem contact

op met mij of een van de andere bestuursleden. Samen gaan we dan kijken of

besturen in de Jongerenkerk echt iets voor u is en waar uw ambities liggen.  

Aanmelden kan tot en met zondag 6 december 2015.

Henk Pijnenburg

Bestuursvoorzitter Stichting Jongerenkerk Venlo
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zondag 1 november 2015 
Allerheiligen en Allerzielen in de Jongerenkerk Venlo

Op zondag 1 november zullen we in de viering van breken en delen om 10.00 uur

allen gedenken die staan opgeschreven in het Boek van de Gemeenschap en

overleden zijn tussen 2 november 2014 tot en met 1 november 2015.

Voor allen zullen we een licht ontsteken. 

Wij nodigen u, als familie van hen die overleden zijn, uit aanwezig te zijn 

om voor uw dierbare DAT licht te ontsteken.

Met zo'n eenvoudig gebaar willen we behalve stilstaan bij het verlies van de

dierbare ook om kracht en steun vragen voor u en allen die achterbleven 

en die het verlies een plek dienen te geven in hun leven, een leven zonder hen die

gestorven zijn.

Allen van harte welkom in deze toch altijd speciale viering 

op zondag 1 november.
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Vrijdag 30 oktober film ‘Departures’
(Yojiro Takita. / Japan 2008)

Daigo Kobayashi is een getalenteerde cellist wiens orkest plotseling wordt

ontbonden. Hij besluit met zijn verloofde terug te keren naar zijn geboortedorp,

waar hij werk vindt bij een uitvaartbedrijf. In Japan wordt er gewoonlijk neer-

gekeken op uitvaartverzorgers. Zijn omgeving reageert dan ook weinig enthousiast

op zijn nieuwe loopbaan. Desondanks raakt Daigo steeds meer bedreven in de

officiële rituelen en steeds meer gesteld op zijn werk als veerman tussen leven en

dood. Het filmische verhaal verbeeldt op een uitzonderlijke wijze de cyclus van

leven en dood en onderstreept tegelijk de schoonheid van stilte, tradities en

wonderbaarlijke gebeurtenissen.

Aansluitend zal er gelegenheid zijn om met elkaar over de film na te praten.

Plaats: Jongerenkerk Venlo, Minderbroedersstraat 1, Venlo

Tijd: 20.00 uur / Entree vrijwillige bijdrage

Maandag 2 november

Op 2 november a.s. vindt de 12e editie van de Nacht der Zielen plaats

rondom het thema: ‘Cyclus van leven…’

Wij kennen het allemaal… Jaar in, jaar uit maken wij de wisselingen der

seizoenen mee. Een gang van nieuw leven uit geboorte, door jonge jaren van

jeugd heen tot aan volwassenwording en ouderdom. Tot leven zich buigt naar

sterven in dood en heengaan. En dat er op zulke momenten

ergens weer leven geboren wordt…

Medewerking aan het programma wordt verleend door:

Christianne & Marieke van Heijst (zang), Gé van der Heijden (piano),  Jacq Sanders

en de Suspicious Trumpets  en het JK-koor o.l.v. Angelique Pijnenburg.

U bent van harte uitgenodigd.

Plaats: Jongerenkerk Venlo (Minderbroedersstraat 1)

Tijd: 19.30 uur (kerk open vanaf 19.00u.) / Entree vrijwillige bijdrage

Stichting Prisma p/a Begijnengang 17 5911 JL Venlo 077—3546689

www.nachtderzielen.nl
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 Laudato Si

'Laudato Si' verwijst naar eerbied voor de schepping.

We worden opgeroepen

goede rentmeesters te zijn,

dienaars van elkaar,

behoeders van leven

en bouwers van vrede!

Er is geen betere toepassing op de hedendaagse problemen dan de laatste regel.

Ik ben het ermee eens dat kerk en politiek gescheiden moeten blijven.

Maar als het om 'vrede' gaat zal ik graag een uitzondering willen maken.

De lezer zal het mij vergeven dat ik als Venlose burger van Duitse afkomst achter

de oproep van Angela Merkel sta.

Zij vraagt de Duitse burgers de deuren te openen voor vluchtelingen die geen

andere kans hebben als hun vaderland vanwege oorlog, terreuraanslagen en

vernielingen te verlaten.

Angela Merkel is christen maar ook een politica met kennis van de Duitse

geschiedenis...Zij wil haar buren laten zien dat zeventig jaar na een verschrikkelijke

wereldoorlog weer een Duitsland bestaat dat vrede wil met niet alleen de Duitse

buren maar met alle vredelievende mensen op deze aarde.

"De deuren openen voor vluchtelingen" is volgens mij een gebaar van vrede.

Bravo, Angela Merkel............!

Hermann Flüggen

Christenen in Europa, wordt wakker!

Het is een feit: de EU-landen zijn een eiland van welvaart. Geen wonder dat

vluchtelingen dit eiland willen bereiken.

Het is ook waar dat in de EU duizenden op een lange wachtlijst staan voor een

sociale woning en vele alleenstaanden met kinderen gebruik moeten maken van

de gaarkeukens.

Maar is dat de schuld van mensen, die moeten vluchten vanwege oorlog en

geweld in hun vaderland?

Hermann Flüggen
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 Breed Overleg - 15 november

Op zondag 15 november is aansluitend aan de dienst in de Jongerenkerk een

BREED OVERLEG.  We beginnen om 11.00 uur

De agenda:

1: opening door de voorzitter

2: mededelingen vanuit het bestuur

3: financiële zaken

4: kerstkaart 2015

5: in gesprek met de gemeenschap

6: 12.00 uur: afsluiting door de voorzitter

Henk Pijnenburg, voorzitter

Hub van den Bosch, pastor

Van Laerstraat 27, Blerick   tel. 077 - 3821464
St. Annastraat 59, 5932 BV Tegelen tel. 077 - 3735699

Van Hoogstraten Fietsplus

Alles op het gebied van rijwielen
Gazelle, Batavus, Koga Miyata, Giant, Sparta
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 adventsactie 2015
DAAR PLUKKEN DE BOEREN DE VRUCHTEN VAN

HET SUCCES VAN GRUPO HUALTACO 

Groenten en fruit zijn niet alleen gezond voor ons lichaam, maar ook voor de we-

reldeconomie. De groente- en fruitsector is een van de grootste en meest diverse

economische sectoren in de wereld. Voor de teelt wordt meer land gebruikt dan

voor koffie, cacao, suikerriet en soja. Daarom kan een gezonde groente- en

fruitsector in ontwikkelingslanden economische groei stimuleren en armoede hel-

pen verminderen. 

Wereldwijd werkt een miljard mensen in de landbouw. Velen van hen kunnen

nauwelijks zichzelf of hun familie onderhouden. Verouderde landbouwtechnieken

en verkeerd of overmatig gebruik van pesticiden drijven hen alsmaar verder af van

voldoende voedsel en inkomen. Paradoxaal genoeg hebben juist veel landarbei-

ders geen toegang tot betaalbare groenten en fruit. 

Problemen voor mens en milieu.

Werk op het land is vaak seizoensgebonden en schending van arbeidsrechten is

aan de orde van de dag. Arbeiders reizen naar afgelegen gebieden of zelfs naar

andere landen voor tijdelijk werk, waar ze in veel gevallen geen formele contrac-

ten krijgen aangeboden en tot wel zestien uur per dag werken. Het werk is boven-

dien gevaarlijk en ongezond, door het gebruik van giftige bestrijdingsmiddelen.

Pesticiden veroorzaken gezondheidsproblemen bij de arbeiders die ermee werken.

Zij krijgen last van hoofdpijn, duizeligheid en maagpijn. Dit kan zich ontwikkelen

tot kanker en uiteindelijk leiden tot de dood. 

Veel boeren gebruiken deze giftige pesticiden en chemicaliën om hun gewas te

beschermen tegen insecten, onkruid, en plantenziektes. Uiteindelijk beschadigt dit

gebruik echter hun allergrootste investering: het land waarop hun fruit en groen-

ten wordt verbouwd. Giftige pesticiden tasten de bodem aan. Ze doden de actieve

voedingsstoffen en insecten die nodig zijn voor een gezonde bodem en het laten

groeien van voedzame groenten en fruit. Het verlies aan biodiversiteit is de prijs

die wordt betaald, tenzij boeren overstappen naar meer duurzame technieken. 
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De omslag in Peru Gelukkig zijn er ook succesverhalen te vertellen. Duurzame

verandering komt pas echt tot stand wanneer mensen gaan samenwerken. Dat is

wat er gebeurt in Peru. 

In 2002 richtten Solidaridad en AgroFair 'Grupo Hualtaco' op, een organisatie die

Peruaanse boeren helpt om de export van Fair Trade bananen te versterken. Maar

Grupo Hualtaco is meer dan slechts een exporteur van biologische en Fair Trade

bananen - het is een katalysator voor verandering, die boeren traint in duurzame

landbouwmethoden en hen helpt te komen tot een hogere productiviteit en meer

opbrengst.

 Sinterklaas in Jongerenkerk Venlo
zondag 29 november

Op zondag 29 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 Goedhei-

ligman welkom te heten in ons midden.

We zullen in deze viering ook een eerste ken-

nismaking hebben met de communicanten van

2016 die dan meehelpen, maar we hopen ook

dat  broers en zussen en hun ouders aanwezig

zijn. Wij vinden dat heel gezellig en Sinter-

klaas, de grote kindervriend ook.

Het thema in deze viering zal aansluiten bij de adventsactie van Solidaridad: 'Daar

plukken de boeren de vruchten van'. Het gaat over fruitteelt en 'eerlijke handel'.

Op een kindvriendelijke wijze zal het thema uitgewerkt worden en Sinterklaas die

in deze tijd naast 'eerlijke' chocoladeletters ook mandarijnen en ander fruit uit-

deelt of snoep waarin fruit verwerkt zit en cadeaus waarvan we hopen dat ze niet

door kinderhanden zijn gemaakt, zal daar wat goede woorden over spreken tot

groot en klein.

Of je nu groot of klein bent, het sinterklaasfeest is er voor iedereen. 

Weet dus: ook jij bent welkom! 

Zwarte Piet
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 verjaardagen in november

07 Bryan van Neer communicant 2014

10 Bert Kort Liturgie-overleg en Liturgie Werkgroep

13 Dorothé Ezendam lid JK Koor

14 Marina Nelissen

24 Ans van Zuylen

27 Marjo Bongers lector

30 Etty Lahaye

van harte proficiat !

 adventsgedachte

Wachten op het perron, 

in de regen staren naar de rails, 

kijken naar uit nacht en nevel opdoemende lichten, 

aan alle reizigers een dienstmededeling over vertraging:

Het onbestemde wachten.

Wachten in de spreekkamer,

de wachtenden zijn genummerd,

op tafel tijdschriften van maanden gelden,

een metalen stem roept: nummer dertien op:

Het eindeloze wachten.

Wachten in een flat,

zappend flitsen de televisiebeelden voorbij,

de avonden zijn in de winter lang en doelloos

zou er nog iemand komen:

Het tergende wachten.

Wachten in de advent,

verder kijken dan de buitenkant,

kijken naar mensen om je heen,

ondanks het schemerdonker licht gaan zien,

wachten op de komst van een kind:

Het hoopvolle wachten. (Gooi en Sticht)
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UITVAARTCENTRUM
VENLO - BLERICK

zekerheid voor een waardig afscheid

    

Een stijlvolle en zorgvuldige
begeleiding.

Stemmige opbaar- en
ontvangstruimten.

    Werkzaam voor alle verzekeringen.

 Ubroekweg 15  Blerick    
tel. 077 - 3874141 

(dag en nacht)

 samen ontbijten

Beste allemaal,

Er is weer een nieuwe datum gepland voor 

het gezamenlijk ontbijten:  

zaterdag 21 november 2015 om 10.00 uur

bij het Ruitercafé Leurs.

Iedereen is welkom, echtparen of alleenstaanden.  

En dat geldt uiteraard ook voor mensen van buiten de Jongerenkerk.

Het wil nog wel eens druk zijn bij Ruitercafé Leurs op zaterdagmorgen.

Daarom moet ik tijdig reserveren.

Meld je, als je mee wilt doen, daarom van tevoren even aan bij:

Marjo Bongers

tel. 077 - 3733676

e-mail: marjobongers@ziggo.nl

Het ontbijt bestaat uit 2 pistolets, divers beleg, gekookt eitje, bekertje vruchten-

yoghurt en onbeperkt koffie en thee. 

De totale kosten bedragen  4,50 

Ik zie jullie graag tegemoet! 

Hartelijke groet,

Marjo Bongers



 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 van-

af 09.30 uur aanwezig op het

secretariaat van de Jongerenkerk.

Mocht u Hub daar niet kunnen bereiken

of voor dringende zaken op andere

dagen nodig hebben dan is hij

bereikbaar 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

Info: Lilo Stark

voor projecten ver van huis en heel

dichtbij

NL46ASNB0871015617

o.v.v. renteloze lening of gift.

Stichting Jongerenkerk Venlo

NL12ABNA0414143299

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: 

Ton Jacobs tel. 077 - 3870794

of: Corry Flüggen, 077 - 3510752

JK - Jouw Kerk - inleveren kopij

De volgende JK-Jouw Kerk verschijnt op

29 november 2015.

Kopij voor dat nummer kan tot en met

20 november aangeleverd worden (via

e-mail of schriftelijk) op het Secreta-

riaat van de Jongerenkerk (zie hier-

naast).

Is er iets dat u raakt of dat u onder de

aandacht wilt brengen? Dan nodigen

wij u van harte uit om gebruik te maken

van deze mogelijkheid. Ook reacties op

artikelen zijn welkom.

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 


