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Inleidend woord
Een mijlpaal, de zoveelste natuurlijk maar ook weer heel bijzonder, zo mogen we
het afgelopen seizoen, het 50ste, typeren. De voorbereidingen voor dit seizoen
liepen al langer. 50 jaar, dat laat je niet zomaar voorbij gaan. Daarnaast vierde
ook stichting 't Groenewold met wie we als Jongerenkerk een nauwe band hebben, haar 25-jarig bestaan aan het begin van dit 50ste seizoen. Op 31 augustus
begon dit gouden seizoen met de ingebruikname van onze nieuwe aanwinst: een
beamer met scherm. Een lang gekoesterde wens ging in vervulling. Natuurlijk
met dank aan het SKANFONDS en de HAëLLA STICHTING die beide het leeuwendeel van de kosten middels een bijdrage voor hun rekening namen. Achteraf
mogen we stellen dat deze nieuwe aanwinst in dit 50ste seizoen haar nut heeft
bewezen. Op tal van momenten naast de zondagsvieringen hebben het scherm
en de beamer een meerwaarde gegeven aan bijeenkomsten, optredens en lezingen.
Een seizoen lang jubileren met tal van activiteiten, welke in dit overzicht de revue zullen passeren, vraagt om inspanning van velen. En dat is ook gebeurd.
Ieder binnen de gemeenschap die je vroeg om haar of zijn steentje bij te dragen
heeft dat gedaan. Maar ook oud-leden, zoals zij die betrokken waren bij 'Kerstzinnig', verleenden hun medewerking en hebben vele uren tijd gestoken in het
repeteren voor dit muzikaal kerstverhaal dat op 28 december plaatsvond in de
Jongerenkerk. Hierbij mogen we niet vergeten te vermelden de inbreng en tijdsinvestering van de geluidsgroep en geluidstechnici om dit evenement gladjes te
laten verlopen, waarbij ook Gé, Dries en Angelique alle lof en eer toekomen,
want ZIJ hebben dit allemaal getrokken en het was geen sinecure.
Maar ook lof en eer voor de uren die de bloemen- en de poetsgroep gestoken
hebben in het telkens maar weer op orde hebben van de Jongerenkerk, zodat ze
representatief was voor bezoekers.
Natuurlijk was, naast alle goede momenten, 17 mei DE DAG. Toen vierden we 50
jaar Jongerenkerk Venlo en herdachten dat kapelaan Leo Brueren op 16 mei
1965 in de Minderbroederskerk, de Jongerenkerk, de eerste viering had. 50 jaar
heeft 'zijn' Jongerenkerk de tijden, de stormen en de ontwikkelingen zowel positief als negatief doorleefd, overleefd en doorstaan.
Harry Notenboom blikte daar in het middagdeel op zijn bij hem passende manier
op terug.
Maar …. natuurlijk was 50 jaar Jongerenkerk Venlo en is naar de toekomst toe
het voortbestaan van de Jongerenkerk niet mogelijk zonder de bijdrage van u,
mensen die de Jongerenkerk Venlo een warm hart toedragen en dat onderstrepen met een financiële bijdrage.
Dit overzicht, speciaal bestemd voor u die ons jaarlijks met een donatie steunt,
wil laten zien dat uw bijdrage vrucht draagt. Niet alleen is het door uw bijdrage
mogelijk om elke zondag om 10.00 uur samen te kunnen komen, maar ook zijn
we in staat ruimte te bieden aan 'derden' die gebruik maken van de Jongerenkerk en een rol te spelen op maatschappelijk gebied.
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50 jaar Jongerenkerk is MEER dan alleen op zondagmorgen samenkomen. Dat
was de afgelopen 50 jaar zo en … dat willen we ook waarmaken in de toekomst.
Mede door de inzet van velen binnen onze gemeenschap, mede door uw bijdrage KAN dat!
50 jaar jongerenkerk is ook aandacht voor dak- en thuislozen, betrokken zijn via
Bindkracht Venlo bij armoede in Venlo, is betrokken zijn bij Schuldhulpmaatje,
bij Huize Doortocht, Emmaus Feniks, het groot ketenoverleg en zo veel andere
initiatieven.
Ik hoop dat dit overzicht, dit jaar meer in beeld dan in woord, laat zien dat de
Jongerenkerk Venlo, gestart onder leiding van Leo Brueren in 1965, ook in 2015
nog springlevend is. Dank voor uw support en ondersteuning!
Venlo, september 2015
Hub van den Bosch (pastor Jongerenkerk Venlo)
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Jaaroverzicht 50e seizoen
van augustus 2014 - juli 2015
In chronologische volgorde willen we nu een overzicht geven van de belangrijkste zaken die de revue passeerden in dit 50ste seizoen. De wekelijkse zondagsdiensten zullen we niet vernoemen, behalve als zij een bijzonder karakter hadden of een bijzondere intentie.

augustus 2014
Start 50ste seizoen
Op zondag 31 augustus startte het 50e
seizoen met een viering. Het jubileumseizoen werd afgetrapt. Het thema van
de viering was 'In verbondenheid onderweg'. Dit was tevens het jubileumthema. Tijdens deze openingsdienst
aan het begin van het 50e seizoen werd
ook de nieuwe aanwinst in onze Jongerenkerk - een beamer met scherm - in
gebruik genomen. Een lang gekoesterde wens ging in vervulling. Dit was
mede mogelijk door financiering door Skanfonds en Haëlla stichting.
De opening van het 50e seizoen was
ook tevens MIVA-zondag. Ook in dit
50e seizoen zou de aandacht voor de
ander, dichtbij en ver weg, zoals gewoonlijk uitgangspunt zijn. MIVA zet
ieder jaar een of meer projecten centraal. In 2014 was het thema van de MIVA-collecte:
Help jongeren met een handicap in Burkina Faso en Uganda
De opbrengst van de MIVA-collecte in de katholieke kerken ging dit jaar naar
vervoersmiddelen voor albino's in Burkina Faso en communicatiemiddelen voor
gehandicapten in Uganda. Deze mensen hadden onze steun heel hard nodig.

Pionier Fabéré
Fabéré helpt albino's in Burkina Faso. Albino's
hebben slechte ogen en hun huid is heel gevoelig
voor zonlicht. Fabéré geeft ouders van albinokinderen zonnebrandcrèmes. Deze crèmes zijn voor
hen onbetaalbaar. Zonder bescherming verbrandt
en ontsteekt hun huid, en hebben ze een grotere
kans op huidkanker. Fabéré had een terreinwagen
nodig om meer albino's in een groter gebied te
bereiken.
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Pionier Henry
Henry helpt gehandicapte jongeren in Uganda.
Deze kinderen worden als minderwaardig gezien.
Voorzieningen zijn er niet voor hen en vaak worden ze uit schaamte afgestoten door hun familie.
Henry helpt deze jongeren met hun ontwikkeling
zodat ze kunnen deelnemen aan de maatschappij.
Henry had communicatie-apparatuur nodig voor
zijn bijeenkomsten. De opbrengst van de MIVA-actie 2014 bedroeg: 170,00 euro

september 2014
Ontbijten met elkaar
Het in 2012 gestarte initiatief van Marjo Bongers om
mensen die alleen of eenzaam zijn uit te nodigen om één
keer per maand samen te ontbijten, ging ook in dit 50e
seizoen gewoon door. Dit ontbijt dat steeds drukker
bezocht wordt, laat zien dat een eenvoudig initiatief
voorziet in behoefte van mensen!

Zondag 21 september
Ouverture 2014
Ouverture is hét culturele festival van
Venlo. Op meer dan 20 locaties gaven
zowel amateurs als professionele artiesten een gratis voorproefje van het
nieuwe, culturele seizoen. Vanaf 12.00
uur waren er ook weer diverse optredens in onze Jongerenkerk.

25 jaar Stichting 't Groenewold
Feestweek 19 september tot en met 28 september
September was de maand dat onze partner en zusterorganisatie 't Groenewold
haar 25-jarig jubileum vierde. Het was ook de Vredesweek 2014.
De activiteiten van 't Groenewold bestonden uit drie momenten. Als eerste een
Heilige Huisjes wandeling, vervolgens een lezing over Ubuntu en de jubileumdag
op zondag 28 september met een viering in de Jongerenkerk.
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VREDESWEEK 20-28 september 2014
Thema: 'wapen je met vrede!'

Zaterdag 20 september 2014: Heilige Huisjes Tocht voor de vrede
Op zaterdag 20 september 2014 werd
er in het kader van de Vredesweek
2014 weer een Heilige Huisjes Tocht
gehouden. De route bracht ons deze
keer naar de Grootte Heide waar veel
overblijfselen zijn van de tweede Wereldoorlog. Onder leiding van dhr. Jo
Wijnhoven wandelden we daar rond.
De tocht begon om 13.00 uur en duurde tot 17.00 uur en liep langs bijzondere 'heilige' plekken in het Venlose.
Deze Heilige Huisjes Tocht kende ook een bijzonder karakter omdat ze ook in het
teken stond van 25 jaar stichting 't Groenewold. Er liepen zo'n 40 mensen mee.
Velen van hen hebben een band met de Jongerenkerk en 't Groenewold. De
Heilige Huisjes Tocht is immers een initiatief dat door beide gedragen wordt.

Lezing over Ubuntu - Woensdag 24 september 2014 - Jongerenkerk Venlo
Om 19.30 uur begon deze lezing over
Ubuntu die gehouden werd door Annette M. Mull. Ubuntu gaat uit van het
principe 'ik ben omdat jij bent'. Bij deze
lezing waren zo'n 60 mensen aanwezig.
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Zondag 28 september 2014
25 jaar Stichting 't Groenewold
Op zondag 28 september 2015 vierde 't Groenewold haar 25-jarig bestaansfeest.
Dit begon met een viering waarin de staf van 't Groenewold voorging. Piet Linders, Carien Lalieu, Rik van Soest, Leonie Nijholt en Daphne Tip hadden deze
dienst qua vorm en inhoud voorbereid en daarbij was ook May Rooyakkers betrokken, die een eenakter deed als overweging. De muzikale invulling gebeurde
door de Praaggroep.

oktober 2014

Wereldmissiemaand 2014
MYANMAR: De vlam van het geloof doorgeven
Wereldmissiemaand (oktober) besteedde dit jaar aandacht aan de katholieke
kerk in Myanmar (Birma). De katholieke kerk is er in geslaagd om in de jaren van
militaire dictatuur de vlam van het geloof brandende te houden en door te geven aan de volgende generatie. In de vieringen in oktober besteedden we aandacht aan Wereldmissiemaand 2014. De opbrengst was: 115,00 euro.

Zondag 5 oktober: Popconcert Vocal Group Joy
m.m.v. Jeugdharmonie Venlo ( "De Hermenie " )
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Met veel fleur en goede zang verzorgde Vocal Group Joy haar jaarlijkse thema-concert in de Jongerenkerk.
O.l.v. Gerda Hendrikx verzorgde JOY
een zeer gevarieerd popprogramma
met o.a. liederen van: Eric Clapton
en Queen. Het fantastische pianospel
van Erwin Muller maakte het geheel
compleet.

Als 'gasten' was de Jeugdharmonie Venlo ( "De Hermenie") aanwezig. Zij gaven
in stijl van het thema van het concert een sprankelende bijdrage, o.l.v. van dirigent Harry Boom. Het concert werd afgesloten met een kort meezingprogramma. Zo'n 105 mensen waren aanwezig bij dit concert.

Zaterdag 11 oktober 2014
Geslaagd concert b.g.v. 40 jarig bestaan van Tourdion.
Met een geslaagd concert vierde Tourdion hun jubileum. Begeleid door instrumentalisten, maar meestal a capella brachten zij talloze middeleeuwse
muziekstukken ten gehore. Daar tussenin zaten ook enkele instrumentale
nummers. Het geheel werd begeleid
door een powerpoint-presentatie die
werd vertoond en aan elkaar gepraat
door de gastheer René van Lier. Een kleine 100 bezoekers hebben genoten van
een fantastisch concert.

Vrijdag 25 oktober 2014: Film 'LOURDES'
In het kader van NACHT DER ZIELEN 2014 'WATER VAN OOIT NAAR LATER'
Vooruitlopend op de Nacht der Zielen
2014 werd de film 'Lourdes' van Jessica
Hausner (2009) vertoond. De film vertelde het verhaal van de aan haar rolstoel gekluis-terde Christine die een
wonderbaarlijke genezing ervaart.
Aansluitend was er gelegenheid om
met elkaar over de film na te praten.
Bij deze film waren 42 mensen aanwezig.

november 2014
Zondag 2 november 2014
Allerheiligen en Allerzielen in de Jongerenkerk Venlo
In de Jongerenkerk Venlo herdachten
we hen van wie wij het afgelopen jaar
afscheid hebben moeten nemen. De
nabestaanden van 18 mensen die overleden waren en wier namen waren
opgetekend in het Boek van de Gemeenschap werden van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn en voor
hun dierbare een licht te ontsteken.
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Zondag 2 november 2014
Nacht der Zielen
'Water van ooit naar water'
Het thema van deze 11e editie van de
Nacht der Zielen was 'Water van ooit
naar later'. Aan het programma werd
medewerking verleend door Vocalgroup In the Mood o.l.v. Marianne Maessen-Scherjon, solist Piet Hegger (gitaar
en zang), Indiase dansgroep Dendron College o.l.v. Ingrid Veldpaus en violiste
Bente Peters.
Zo'n 185 mensen bezochten deze 11e editie van de Nacht der Zielen.

Zaterdag 8 november 2014
Lezing prof. dr. Peter Nissen
In het kader van 25 jaar 't Groenewold en 50 jaar Jonge
renkerk Venlo hield prof. dr. Nissen op zaterdag 8 november de 1e van een drietal lezingen in het jubileumprogramma '50 jaar Jongerenkerk Venlo'. Peter Nissen is in
het Limburgse en in de katholieke kerk geen onbekende.
Vaker heeft hij gebeurtenissen en ontwikkelingen in de
Kerk als kerkhistoricus met commentaar voorzien. In de
lezing besprak prof. Nissen, theoloog en hoogleraar kerkgeschiedenis, vanuit de drieslag Zien-Oordelen-Handelen
het fenomeen Jongerenkerk Venlo vanuit een kerkhistorisch perspectief. Hij keek echter niet alleen maar terug
in de tijd maar gaf ons een toekomstperspectief. In het
kielzog keek hij daarbij ook naar stichting 't Groenewold als Centrum voor Kerk
en Samenleving. Zo'n 80 mensen waren afgekomen op deze lezing.

Zondag 9 november 2014: Breed Overleg
Aansluitend aan de viering van 10.00 uur vond in
de Jongerenkerk een Breed Overleg plaats. Het is
een goed gebruik om in het voorjaar en het najaar
met elkaar te kijken waar we staan, wat er speelt
in onze Jongerenkerk en dat met elkaar te delen.
De activiteiten voor het 50-jarig bestaan waarmee
de aanvang gemaakt was, liepen al volop en wellicht was het goed om iedereen bij te praten over
wat er de komende maanden nog te gebeuren
stond. Een Breed Overleg is nog altijd een goed
middel om met de gemeenschap in gesprek te gaan.
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Zondag 30 november 2014: Sinterklaas in de Jongerenkerk Venlo
Op deze eerste zondag in de adventstijd, bezocht Sinterklaas de Jongerenkerk Venlo. Het thema in deze viering
stond in het teken van de adventsactie van Solidaridad
over SUIKERRIET. De focus bij deze Adventsactie 2014 lag
op kinderen. Kinderen kunnen toekomst krijgen als ze
een opleiding kunnen volgen. Zo sloot deze Adventsactie
aan bij onze Vastenaktiecampagne 'Geef kinderen een
kleurrijke toekomst' uit 2014 en die ook in 2015 en 2016
zal worden gevoerd in ons dekenaat. In een kindvriendelijke viering waaraan ook de communicanten meededen
werd het thema uitgewerkt en Sinterklaas hield een vlammend betoog voor
eerlijke suiker en eerlijke chocolade.

december 2014
Adventsaktie 2014: Op weg naar eerlijke suiker
De jeugd (heeft) geeft de toekomst
Jonge boeren zorgen voor verandering die er toe doet
In de vier zondagen van de advent hebben we hier uitgebreid aandacht aan besteed.
De opbrengst bedroeg 536,00 euro.

Dinsdag 23 december 2014
Kerstdienst en kerstmaaltijd voor dak- en thuislozen
Daags voor kerstvond was er een kerst
dienst en aansluitend een feestelijke
kerstmaaltijd voor de dak- en thuislozen
die wekelijks in de Jongerenkerk deelnemen aan de Solidariteitsmaaltijd. Ruim
40 mensen namen deel aan beide. De
dienst werd muzikaal verzorgd door Piet
Hegger met zang en muziek.

Zondag 21 december 2014
advents-/kerstwandeling naar Albertushof
Onze jaarlijkse advents-/kerstwandeling vond plaats op de 4e zondag van de
Advent. Het is ook ons jaarlijkse bezoek aan Albertushof. De Praaggroep verzorgde de muzikale invulling. Vanuit het pastoraal team verzorgden Truus van der
Heijden en Piet Linders de teksten. De zusters van Albertushof zorgden voor de
koffie en warme chocomel na afloop van de korte bezinnende dienst en leden
van onze gemeenschap hadden cakes gebakken.
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We waren met 48 mensen waarvan een 15-tal de tocht liepen van de Jongerenkerk naar Albertushof langs de bekende route langs de Maas, kapel van Genooy
en weer terug.

Muzikaal kerstverhaal “Kerstzinnig”
Zondag 28 december 2014
Na een lange voorbereidingstijd van samenstellen
en muziekschrijven door Angelique Pijnenburg, Gé
van der Heijden en Dries Verhoeckx en repeteren
van Triple Quartet en JK-koor met diverse oud-leden van de Jongerenkerk was het op zondag 28
december zover. Het was spannend hoeveel mensen naar dit evenement in het kader van 50 jaar
Jongerenkerk zouden komen, mochten we na
afloop vaststellen. Het had de moeite geloond. In
een goed gevulde Jongerenkerk werd het muzikaal
kerstverhaal 'Kerstzinnig' in beeld en geluid gepresenteerd. Het verhaal was geënt op de kerkelijke
feesten rond Kerstmis (met daaraan toegevoegd
het feest van de Aankondiging) en Angelique, Gé
en Dries hadden hiermee een waarlijk muzikaal
kunstwerk neergezet dat de moeite van een herhaling in de toekomst waard is.

januari 2015
Uitnodiging Nieuwjaarsontmoeting
Het bestuur en de medewerkers
van de Jongerenkerk Venlo wensten u
Zalig Kerstmis en een Gezegend 2015
Iedereen werd van harte uitgenodigd
voor de nieuwjaarsontmoeting
op zondag 4 januari 2015
van 11.00 - 13.00 uur
in de Jongerenkerk Venlo
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Zondag 18 januari 2015
lezing prof. dr. Erik Borgman in Jongerenkerk Venlo
Prof. Borgman hield in het kader van
50 jaar Jongerenkerk Venlo een lezing
vanuit zijn discipline, praktische theologie, maar ook als Dominicaan. Hij besprak op zijn eigen manier het fenomeen Jongerenkerken. Ook hij deed
dat vanuit de drieslag Zien-Oordelen-Handelen. Theologisch gezien neemt
de Jongerenkerk Venlo een plaats in bij
de theologische ontwikkelingen.
Prof. Borgman heeft veel onderzoek gedaan in zijn loopbaan naar o.a. bevrijdingstheologie, zwarte theologie, feministische theologie en bijzonder onderzoek naar ideologiekritiek in de theologie. Naast het een plek geven aan het
fenomeen 'Jongerenkerken' in het theologisch speelveld heeft hij, net als prof.
Nissen, een toekomstbeeld geschetst voor Jongerenkerken. De verbondenheid
tussen Jongerenkerk Venlo en 't Groenewold als Centrum voor Kerk en Samenleving nam hij hier in mee. Prof. Borgman hield ons in een goed gevulde Jongerenkerk een boeiende lezing voor die ons ongetwijfeld aan het denken heeft
gezet.

In februari
werd de
opmaat
gemaakt
voor de
Vastenakti
e 2015.

Zondag 25 januari 2015
Voorstellingsviering communicanten 2015
In deze viering presenteerden zich de 4
communicanten die op zondag 9 juni
2015, 2e pinksterdag, de 1e communie
zouden gaan doen. In september 2014
waren we met hen en hun ouders
begonnen aan de voorbereidingen. Het
thema van 2015 zou zijn: 'Op weg met
Jezus'.
De 4 communicanten waren:
Julie Smeets, Hannah van Wijlick, Katharina Welter en Alanis Smit.

februari 2015
Vastenaktie 2015
De Jongerenkerk is betrokken bij de Vas
tenaktie van het dekenaat Venlo, mede
doordat de pastor op missionair gebied een
aantal uren werkzaam is voor het dekenaat.
In de vastentijd 2015 was het project 'Geef
kinderen in Nicaragua een kleurrijke toekomst'.
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Maandag 9 februari 2015
Start Vastenaktie 2015
De opening van de Vastenaktie 2015 vond
plaats in het Franz Pfannerhuis waar een
tentoonstelling van Piet den Blanken aanwezig
was. Piet volgt al jarenlang een familie die hij
heeft leren kennen in Nicaragua en heeft van
hen een fotoreeks gemaakt. Piet vertelde
hierover. Zo'n 40 mensen waren bij deze openingsavond aanwezig.

Zondag 15 februari 2015
Carnaval in de Jongerenkerk Venlo
Op deze zondag ging in het Limburgse
land maar ook buiten onze provinciegrenzen het carnaval van start. Ook in
de Jongerenkerk begon zoals in voorafgaande jaren de carnaval weer met
een viering om 10.00 uur en traditiegetrouw was in die viering het Jocus Toekômsgezelschap aanwezig. De dag
ervoor was er een convenant afgesloten tussen Jocus Toekôms en de grote
Jocus om voortaan inniger samen te werken. De Jongerenkerk-hofkapel Zoeë is
ut Laeve luisterde deze viering muzikaal op.

Maandag 23 februari 2015
Lezing GESP over Pochomil
in Jongerenkerk
Jo Opsteegh, bekend met het gebied
Pochomil hield deze lezing. In deze regio
speelde in 2015 ons project. Bij deze lezing
waren zo'n 20 mensen aanwezig. Zij kregen
een inspirerend verhaal over het werk van
GESP (stedenband Gennep - San Pedro) te
horen.
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maart 2015
Zondag 8 maart 2015
Nicaragua-Ontmoeting in Jongerenkerk Venlo

Deken Spee was de voorganger in de dienst. Jo
Opsteegh van GESP hield de overweging en ons
eigen JK-koor zorgde voor de muziek. Na afloop
kon men de tentoonstelling bezoeken en de stand
van de Wereldwinkel Venlo. Er waren hapjes en
muziek van de familie Bakokimi.

Op zaterdag 14
maart en op maandag 23 maart waren
er nog twee activiteiten in het kader
van de Vastenaktie
2015.
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Opbrengst Vastenaktie in de Jongerenkerk Venlo was: 536,00 euro

Zondag 29 maart 2015
Palmpasen met Palmhöltjesoptocht
Op deze zondag waren de communicanten aanwezig om verkleed als apostelen en Jezus deel te nemen aan de
viering van Palmpasen. De palmtakjes
werden uitgedeeld in een viering rond
de intocht van Jezus in Jeruzalem.
Daarna trokken we op naar de Martinuskerk om deel te nemen aan de
Palmhöltjes-optocht.

april 2015
Woensdag 1 april 2015
Communicanten bakken broodjes in De Locht
Met onze vier communicanten en de
ouders gingen we naar De Locht in Melderslo. Ook pater Piet Giesen was daarbij aanwezig. We gingen als voorbereiding op de Witte Donderdagmaaltijd
'broodjes bakken'.

Witte Donderdag 2 april
Witte Donderdagmaaltijd in Jongerenkerk met communicanten en
hun families
B.g.v. de viering van Witte Donderdag hielden we met de communicanten en hun
ouders. We waren met ruim 40 mensen om samen te genieten van een maaltijd,
waarbij ook het verhaal van het 'Laatste Avondmaal' werd verteld.

Goede Vrijdag 3 april
Palet voert Passiespel 'EEN WEG' op
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In het kader van 50 jaar Jongerenkerk Venlo hadden
we deze keer voor een andere invulling van de
Goede Vrijdag gekozen. De groep Palet verzorgde
een uitvoering van het passiespel 'EEN WEG'. De
uitvoering is gebaseerd op het leven en lijden van
Jezus. Bij deze uitvoering waren 87 mensen
aanwezig. Na afloop kon men na-praten met de
uitvoerenden.

Woensdag 22 april
Bijzondere solidariteitsmaaltijd vanwege 50 jaar JK Venlo
18 mensen uit onze gemeenschap hadden zich opgegeven om voor de dak- en
thuislozen én de vrijwilligers die gedurende het jaar de solidariteitsmaaltijd regelen een bijzondere maaltijd te verzorgen. Daarnaast hadden we 44 omwonenden uitgenodigd om deel te nemen aan deze solidariteitsmaaltijd. In 't Groenewold kwamen we die middag bij elkaar. Een groep ging als 'kookgroep' aan de
slag en een andere groep ging het Voorportaal inrichten. De kosten werden
gedragen door een extra collecte welke we in de Jongerenkerk onder de kerkgangers gehouden hadden. Het tuinbouwbedrijf van Leo Verbeek stelde tomaten, komkommers en paprika's ter beschikking. Om 18.00 uur waren 55 mensen
aanwezig om te genieten van een maaltijd.

Zaterdag 25 april
Vocal Group Joy geeft concert '50 jaar popmuziek' in Jongerenkerk

Op 25 april passeerden songs de revue uit de
60-er jaren van the Beatles en Simon Garfunkel,
die ons weer terug deden denken aan de petticoats, de vette kuiven en de gillende dames uit die
tijd. Vocal Group Joy die met regelmaat te gast is
in de Jongerenkerk zorgt altijd voor een goed gevulde kerk tijdens hun concerten. Dit concert trok
115 mensen.

Zondag 26 april 2015
Regiment Huzaren Venlo viert 20-jarig bestaan in JK Venlo
De Huzaren, uitgedost in hun beste pak, waren op
deze zondagmorgen aanwezig in gezelschap van
een drietal pipers en begeleid door familieleden en
hoogwaardigheidsbekleders zoals burgemeester
Scholten en gedeputeerde Ger Koopmans. In een
korte dienst werd
stilgestaan bij de
functie en doel van
het Regiment. Na
afloop werd een
plaquette geplaatst
tegen de gevel van
de Jongerenkerk.
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Dinsdag 28 april
Cura Nova bezorgt alleenstaanden en eenzamen
een muziekmiddag in Jongerenkerk Venlo

Layla van Benschop van Cura Nova had ons
benaderd met de vraag om ditmaal in de
Jongerenkerk een bijeenkomst te organiseren voor
mensen die eenzaam zijn of alleenstaand. Ze dacht
dat onze Jongerenkerk wellicht een goede ruimte
zou zijn. Graag wilden we haar ter wille zijn. Zo
vond er een evenement plaats waarbij Ingrid
Reinhoud harpmuziek verzorgde en stadsdichteres
Noor Roelofs voorlas uit eigen werk.

mei 2015
Viering 5 mei 2015
Viering rond Bevrijdingsvuur Venlo
bij De Meeuwbeemd
Een vanuit de Jongerenkerk Venlo ontstaan initiatief 'Vrijheidsvuur Venlo', waarbij diverse mensen
van de gemeenschap van de Jongerenkerk betrokken zijn, vond dit jaar plaats bij Zorgcentrum de
Meeuwbeemd. Dit jaar was het een bijzondere
viering in verband met '70 jaar bevrijding'. Ook het
JK-koor was van de partij om de viering muzikaal te
omlijsten. Verder was één van de ouders van onze
communicanten erbij betrokken. Kettingzaagkunstenaar Roel van Wijlick was bereid een kunstwerk
te maken b.g.v. van 70 jaar bevrijding. Zo lieten we
zien dat de Jongerenkerk meer doet dan onze
vieringen op zondagmorgen.

10-16 mei 2015
Overzichtstentoonstelling '50 jaar Jongerenkerk Venlo'.
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Het afgelopen jaar is een aantal mensen bezig geweest met het uitzoeken en
doorzoeken van het uitgebreide archief van de Jongerenkerk. Een archief dat
veel bijzonder materiaal bevat. Uit al dat materiaal werd een tentoonstelling
samengesteld die bestond uit vier doeken.

D

Dhr. Jack Peters ordende de uitgezochte materialen, teksten en foto's en maakte
daaruit de concepten klaar die op de doeken gedrukt zouden worden. Hensdesign vervaardigde vervolgens de vier doeken. Vanaf zondag 10 tot en met zaterdag 16 mei was de Jongerenkerk dagelijks geopend tussen 11.00-17.00 uur. Zo'n
90 mensen hebben op die momenten de kerk en de tentoonstelling bezocht
naast de vaste bezoekers van de vieringen die natuurlijk ook enthousiast de
tentoonstellingsdoeken hebben bekeken.

Zondag 17 mei 2015
50 JAAR JONGERENKERK VENLO
In een feestelijk versierde Jongerenkerk Venlo vond de viering plaats van 50 jaar
Jongerenkerk Venlo. Een dag van feest waarbij de leden van de gemeenschap,
genodigden en vaste bezoekers aanwezig waren. In de Jongerenkerk werd de
viering voorgegaan door leden uit alle werkgroepen. Muzikaal werd de viering
verzorgd door JK-koor, Triple Quartet en JK Big Band. Na de viering was er ontmoeting bij koffie en thee. Hierbij zorgde de JK Big Band voor de muzikale noot.
Vanaf 12.30 uur werd een lunch verzorgd door 'De Kluis' in het Ald Weishoés.
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Zondag 17 mei 2015
Lezing b.g.v. 50 jaar JK Venlo door dr. Harry Notenboom

Na de lunch stond de lezing van Harry Notenboom gepland. Ruim een jaar geleden was
Harry benaderd om na de lezingen van Nissen en Borgman de jubileumlezing te verzorgen op deze speciale dag. Harry heeft zich
terdege van die taak gekweten. Het resultaat
mocht er zijn. De lezing is gebundeld in een
boekje. Dit document is een vervolg op het
boek dat Harry heeft geschreven in 1999
'Alles heeft zijn tijd'.
Beide geschriften van Harry geven een goed
beeld van de geschiedenis van de Jongerenkerk Venlo tussen 1965 en 2015.

Pinksteractie 16 mei tot en met 24 mei 2015
Week Nederlandse Missionaris
Samen de missionaire traditie voortzetten

Zoals elk jaar stonden we ook dit jaar weer stil bij de Week Nederlandse Missionaris (WNM). Dit is een campagne voor werk en welzijn van Nederlandse missionarissen en missionair werkers wereldwijd. Toegewijde mensen zetten zich in
voor de arme en uitgesloten medemens. Zij gaan naast hem staan, leven samen
met hem en weten zo als geen ander wat er nodig is. Maar zij kunnen dat niet
zonder steun van de Week Nederlandse Missionaris.
De opbrengst bedroeg: 85,00 euro
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j u n i 2015
Zondag 14 juni 2015
1e communieviering in de Jongerenkerk Venlo
Thema: 'Op weg met Jezus: ga je mee?'

14 juni 2015 deden Alanis, Katharina, Hannah en Julia de 1e communie in een
feestelijke viering in een eenvoudig maar sfeervol aangeklede Jongerenkerk.
Deze viering was de afsluiting van het maandenlang samen op weg zijn. Van
onbekenden voor elkaar werden we bekenden van elkaar, vrienden zelfs en dat
kwam tot uitdrukking in deze viering. Tijdens de viering onder leiding van Piet
Giesen ontvingen zij voor de eerste keer de communie. Samen met de vier jongedames en hun ouders was hard naar deze datum toe gewerkt. De muziek werd
verzorgd door de Koninklijke Harmonie Cecilia uit Tegelen. Daarnaast zongen de
communicanten een aantal liederen begeleid door Gé op piano. Evenals voorafgaande jaren hadden de communicanten en hun families weer geluk. Het weer
was weer stralend.

Zondag 21 juni 2015
De Langste Dag
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Eens in de 5 jaar valt de langste dag in
het weekend. Stg. Prisma waarin de
Jongerenkerk Venlo participeert, nam
deze gelegenheid waar om de langste
dag te vieren. Dit jaar met als thema
'De stilte spreekt ….'
Na een programma in de vroege
ochtend met ontbijt in Home+ was er
om 10.00 uur een viering in de
Jongerenkerk Venlo. Naast zang door
Vocal Group Vicenda, was er dans door
Sacred Dans en muziek van Annemarie van der Bercken.

juli 2015
Zondag 12 juli 2015
Afsluiting 50e seizoen met viering, Breed Overleg en hapjes
Op zondag 12 juli sloten we het 50e seizoen af. We deden dat met een viering
om 10.00 uur en aansluitend een Breed Overleg. Dit jaar geen uitstapje want na
een jaar met zoveel activiteiten was besloten dat we gewoon 'thuis' bleven en in
de vorm van een Breed Overleg terug zouden blikken en vooral vooruit zouden
kijken en dat in samenspraak met de bezoekers van de vieringen en de leden van
onze gemeenschap.
Dat alles onder het genot van een stuk vlaai, een drankje en een borrelhapje.
Hiermee kwam een eind aan het jubileumjaar van de Jongerenkerk Venlo.
We maakten ons op voor de vakantieperiode. Op zondag 30 augustus begint het
51e seizoen.

in memoriam
Ook in dit jubileumjaar waren er naast alle vreugde en naast alle fijne momenten
ook soms momenten waarin de breekbaarheid en kwetsbaarheid van het leven
aan de orde kwamen. Zo moesten we in dit 50e seizoen afscheid nemen van
leden en oud-leden van onze gemeenschap of van familieleden van leden van
onze gemeenschap. Soms vonden deze afscheidsdiensten plaats in de Jongerenkerk, soms ook elders en waren we daar vertegenwoordigd. Al hun namen staan
vermeld in het Boek van onze Gemeenschap. Wij gedenken hen op Allerzielen in
onze viering in de Jongerenkerk.
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JONGERENKERK VENLO
Het verhaal gaat verder ... elke zondag 10 uur

PRAKTISCHE INFORMATIE

Pastorale coördinatie:

Bankrekening

Hub van den Bosch
Begijnengang 17
5911 JL Venlo
06-10729578
jongerenkerkvenlo@hetnet.nl
of Pastor@jkvenlo.nl

Stichting Jongerenkerk Venlo
ABN-AMRO: NL12ABNA 041.41.43.299

Secretariaat Jongerenkerk Venlo
Begijnengang 17, 5911 JL Venlo
jongerenkerkvenlo@hetnet.nl

Gebruik van de Jongerenkerk
Voor informatie en afspraken inzake het
gebruik van de Jongerenkerk belt u met:
dhr. Martin Huizinga
077-3512165
Mgm.huizinga@telfort.nl

Bestuurszaken
Voor bestuurszaken kunt u contact
opnemen met:
dhr. Henk Pijnenburg, voorzitter
Klimopstraat 32
5925 BP Blerick
077-3827646
h.pijnenburg4@kpnplanet.nl
dhr. Harry van Heijst, penningmeester
Herungerstraat 190
077-3546978
Mj.hvh@home.nl

Diaconiefonds Jongerenkerk Venlo
voor projecten ver van huis of heel dichtbij
Informatie Lilo Stark
0478-533777
l.stark@12move.nl
of:
Hub van den Bosch (zie pastorale
coördinatie)

JK on line, website en PR
Website JK: www.jkvenlo.nl
Webmaster: Max Görtjes
e-mailadres: webmaster@jkvenlo.nl

Stg. Vrienden v.d. Jongerenkerk
Venlo
Dhr. Jan Schellekens
Jean Laudystraat 7, 5913 HK Venlo
077-3518051
e-mail: schelboe@hetnet.nl
Bankrekening Stichting Vrienden
Rabobank: NL41RABO 017.38.02.850

