Jongerenkerk Venlo
al meer dan 50 jaar !

Overzicht van de activiteiten van en met de
Jongerenkerk Venlo in het 51e seizoen.
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Inleidend woord
Na een jubileumjaar is het bij de start van het nieuwe seizoen zaak de draad van het 'gewone'
leven weer op te pakken.
Natuurlijk staan de indrukken van de diverse momenten nog vers op ons netvlies en zijn de
woorden, inleidingen, felicitaties en stimulerende en hartelijke woorden een stimulans voor de
hele gemeenschap en de bezoekers van de Jongerenkerk om van het 51e seizoen weer iets moois
te maken.
Het afgelopen seizoen, het 51e , stond naast de vieringen 'zie je elke zondag om 10.00 uur in de
Jongerenkerk' weer bol van activiteiten waar we u in dit overzicht in meenemen.
Naast de mooie momenten waren er ook droeve momenten waarin we afscheid hebben moeten
nemen van mensen die jaren, soms decennia lang, betrokken waren bij onze Jongerenkerk Venlo.
Om één naam te noemen, zonder de andere tekort te willen doen: in het 51e seizoen hebben we
afscheid moeten nemen van Corrie Weekers, Jongerenkerkster van het eerste uur.
In het jubileumjaar hebben we diverse lezingen gehad waarin een blik op de toekomst geworpen
werd van een basisgemeenschap die de Jongerenkerk Venlo is. De ontkerkelijking gaat ook niet
ongemerkt aan ons voorbij. Dat stelt ons als Jongerenkerk, bestuur, pastoraal team, maar ook
leden van de gemeenschap en bezoekers voor de vraag: hoe kunnen we op een goede en gezonde
manier op weg blijven naar het 55-jarig bestaan van onze Jongerenkerk. De vraag is makkelijker
gesteld dan het geven van het antwoord daarop. In april hadden bestuur en pastoraal team een
gezamenlijke vergadering met 'de toekomst' als hoofdagendapunt. Het pastoraal team zou
daarmee aan de slag gaan en ideeën opwerpen die we dan in een Breed Overleg zouden
bespreken met de gemeenschap en de bezoekers. Dit is over de vakantieperiode heen getild en
zal plaatsvinden in het begin van het nieuwe, het 52e , seizoen.
Terugblikkend kunnen we zeggen dat we in het 51e seizoen weer een 'gewoon' seizoen gehad
hebben. Activiteiten die jaarlijks onderdeel uitmaken van het programma kwamen langs:
missionaire activiteiten, Ouverture, eerste communie, wekelijkse solidariteitsmaaltijden,
bijzondere vieringen zoals afscheidsdiensten, doopvieringen en vieringen met een huwelijkszegen
zoals die voor Lenie Verhaeg en Dries Verhoeckx. e.d.
Alles, ja werkelijk alles, was natuurlijk niet mogelijk geweest zonder de inzet van velen.
Samen hebben we er weer een mooi seizoen van gemaakt.
Dank daarvoor aan bestuur, de collega's in het pastoraal team en alle werkgroepen, medewerkers
die vaak achter de schermen veel werk verzetten, leden en bezoekers van de Jongerenkerk.
Venlo, september 2016
Hub van den Bosch
(pastor Jongerenkerk Venlo)
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Jaaroverzicht 51e seizoen
van augustus 2015 - juli 2016
In chronologische volgorde willen we nu een overzicht geven van de belangrijkste zaken die de
revue passeerden in dit 51ste seizoen. De wekelijkse zondagsdiensten zullen we niet vernoemen,
behalve als zij een bijzonder karakter hadden of een bijzondere intentie.

augustus 2015
Start 51e seizoen
Op zondag 30 augustus startte het 51e seizoen met een viering.
Na het jubileumjaar begon weer een 'gewoon' seizoen

De opening van het 51e seizoen was ook tevens MIVA-zondag.

Ook in dit 51e seizoen zou de aandacht voor
de ander, dichtbij en ver weg gewoon de
aandacht krijgen die ze verdient.
MIVA zet ieder jaar een of meer projecten
centraal. In 2015 was het thema van de
MIVA-collecte:
Gideon helpt straatkinderen in Ghana aan
een betere toekomst
De opbrengst van de MIVA-actie 2015
bedroeg: 108,00 euro
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september 2015
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 51ste seizoen gewoon door.

Zondag 20 september
OUVERTURE 2015 OOK IN DE JONGERENKERK VENLO MET OPTREDENS
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.
Festival Ouverture werd u aangeboden door onder andere Theater
de Maaspoort, Limburgs Museum, Museum Van Bommel Van Dam,
Domani, Perron 55 en het Kunstencentrum Venlo en Jongerenkerk Venlo. Het zorgde weer voor een grote portie kunst en cultuur
voor het publiek uit Venlo en de hele regio. Vanaf 12.00 uur waren
er ook weer diverse optredens in onze Jongerenkerk.

VREDESWEEK 2015 - 19-27 september 2015
Thema: 'wapen je met vrede!'

Op zaterdag 19 september 2015 werd een Heilige Huisjes
Tocht gehouden.
De route bracht ons deze keer naar de Tegelen.

-3-

oktober 2015
Wereldmissiemaand 2015

'Geef hoop aan de christenen in Pakistan'
Wereldmissiemaand (oktober) besteedde in 2015 aandacht aan de christenen in Pakistan.
Christenen vormen slechts een klein onderdeel in dit overwegend islamitische land. Zij vroegen
steun om vooral vrouwen te ondersteunen die te lijden hebben onder geweld tegen hen.
De opbrengst was: 140,00 euro.

13 oktober 2015
CURA NOVA CONCERT IN DE JONGERENKERK
Op dinsdag 13 oktober organiseerde Cura Nova een
concert in de Jongerenkerk door KOPERKWINTET
FLEXIBLE BRASS van het conservatorium Amsterdam

vrijdag 30 oktober
FILM 'DEPARTURES' VAN YOJIRO TAKITA
In het kader van de Nacht der Zielen 2015
Jongerenkerk Venlo
20.00-22.30 uur
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november 2015

Zondag 1 november 2015
ALLERZIELEN EN ALLERHEILIGEN in de Jongerenkerk Venlo
Op zondag 1 november hebben we in de viering van breken en delen om 10.00 uur allen herdacht
die staan opgeschreven in het Boek van de Gemeenschap en overleden zijn tussen 2 november
2014 tot en met 1 november 2015.

Maandag 2 november
NACHT DER ZIELEN
'Cyclus van leven'

Op maandag 2 november vond de 12e editie van de
Nacht der Zielen plaats.
Leidraad door het programma was het motto
'Cyclus van leven'.
Medewerking aan het programma werd 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.
Zo'n 155 mensen bezochten deze 11e editie van de
Nacht der Zielen.
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Zondag 15 november 2015
BREED OVERLEG
Op zondag 15 november was aansluitend aan de dienst in de Jongerenkerk een BREED OVERLEG.
Tweemaal per jaar gaan bestuur en pastoraal team in gesprek met de gemeenschap en de
bezoekers van de vieringen.

ADVENTSTIJD 2015
Adventskrans 2015 in de Jongerenkerk Venlo

Zondag 29 november 2015
SINTERKLAAS IN DE JONGERENKERK VENLO
Op zondag 29 november, de 1e zondag in de adventstijd, bezocht Sinterklaas de Jongerenkerk Venlo.
Het thema in deze viering stond in het teken van de
adventsactie van Solidaridad over EERLIJKE HANDEL.
Solidaridad richt zich op eerlijke handel en daar plukken
de boeren vruchten van.
In een kindvriendelijke viering waarin ook de communicanten meededen, werd het thema uitgewerkt en
Sinterklaas hield een vlammend betoog voor eerlijke
handel en eerlijke chocolade.
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december 2015
ADVENTSACTIE 2015 - SOLIDARIDAD
'DAAR PLUKKEN DE BOEREN DE VRUCHTEN VAN'.
Groenten en fruit zijn niet alleen gezond voor ons lichaam, maar ook voor de wereldeconomie. 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 helpen verminderen. In de vier zondagen van de advent hebben we hier uitgebreid aandacht aan besteed. De opbrengst bedroeg 265,00 euro.

Zondag 20 december 2015
ADVENTS-/KERSTWANDELING NAAR ALBERTUSHOF
Op zondag 20 december vond onze jaarlijkse advents-/kerstwandeling plaats. Het was ook ons
jaarlijks bezoek aan Albertushof. Deze werd inhoudelijk en muzikaal verzorgd door het JK-koor. Er
namen zo'n 50-tal mensen deel aan deze activiteit.

Woensdag 23 december 2015
KERSTDIENST EN KERSTMAALTIJD VOOR DAK- EN THUISLOZEN

Op woensdag 23 december was er een kerstdienst en aansluitend een feestelijke kerstmaaltijd die
ter beschikking was gesteld door stg. 'De Kleierkast' voor de dak- en thuislozen die wekelijks in de
Jongerenkerk deelnemen aan de Solidariteitsmaaltijd. Ruim 60 mensen namen deel aan beide.
De dienst werd muzikaal verzorgd door Piet Hegger met zang en muziek.
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Kerstkaart 2015
Kerstmis een feest
van licht en samen zijn
Als je dit kunt delen
In het groot of in het klein
Dan is samen op weg
Een fijn gevoel
voor jou en voor mij
een prachtig doel
Fijne Kerstdagen
en
Een gelukkig en voorspoedig
Nieuwjaar
Ontwerp: Therezi en Dorothé Ezendam

januari 2016
UITNODIGING NIEUWJAARSONTMOETING

Het bestuur en de medewerkers
van de Jongerenkerk Venlo
nodigden u van harte uit
voor de Nieuwjaarsontmoeting
op zondag 3 januari 2016
van 11.00 - 13.00 uur
Jongerenkerk Venlo
Minderbroedersstraat 1, Venlo
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Nieuw initiatief
BETROKKENHEID BIJ VLUCHTELINGEN OP HET AZC IN VENLO
Samen met partners w.o. Leger des Heils, Jongeren-kerk Venlo, Parochie H. Hart Venlo, Stichting
Project SAM -parochiefederatie Tegelen, Steyl en Belfeld is een initiatief ontwikkeld in overleg
met het COA en het AZC Venlo t.b.v. vluchtelingen die verblijven op het AZC Venlo.
In het kort komt dat op het volgende neer:
o start koffieochtenden: begin januari 2016
o frequentie: wekelijks één ochtend
o dag van voorkeur: donderdagochtend
o tijdstip: 10.00 u. - 12.00 u.

Zondag 24 januari 2016
VOORSTELLINGSVIERING COMMUNICANTEN 2016

Op zondag 24 januari presenteerden zich de 4 communicanten die op zondag 16 mei 2016, 2e
pinksterdag, de eerste communie zouden gaan doen. In september 2015 waren we met hen en
hun ouders begonnen aan de voorbereidingen.
Het thema van 2016 zou zijn: 'SAMEN'.
De 4 communicanten waren:
Aëll Joy Nahar Pelzer, Vincent Kemper, Ellis Roodbeen, Luca Geerlings.
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februari 2016
zondag 7 februari
CARNAVALSGEZELSCHAP JOCUS TOEKÔMS IN DE JONGERENKERK VENLO

Op zondag 7 februari was in de carnavalsviering
het carnavalsgezelschap aanwezig van Jocus
Toekôms met in haar midden het prinselijk trio.
Ook was de huiskapel 'Zoeë is 't Laeve' aanwezig.

Vrijdag 12 februari 2016
LENIE VERHAEG EN DRIES VERHOECKX GEVEN ELKAAR HET JA-WOORD.
Op vrijdag 12 februari gaven Lenie en Dries elkaar in een viering het ja-woord in het bijzijn van
hun beider families, het JK-koor en het Triple Quartet en veel leden van de Jongerenkerk.

VASTENAKTIE 2016

Het derde en laatste jaar aan de slag voor San Pedro onder
de noemer:
'Geef de kinderen in Nicaragua een kleurrijke toekomst'
belandden we in de comarca San Bartolo in Zacauacal.

Evenals in de comarca Pochomil, in 2015,
spelen hier dezelfde problemen wat
betreft kinderarbeid. De activiteiten
waren: een filmavond, een Heilige Huisjes
Tocht, de Nicaragua-ontmoeting en een
lezing ter afsluiting van 3 jaar Nicaragua.
Opbrengst Vastenaktie in de Jongerenkerk
Venlo was: 650,00 euro
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Maandag 22 februari 2016
FILM OVER SOCIALE VERHOUDINGEN IN NICARAGUA
Een film 'De Nina de Madre' die inging op de effecten van projecten zoals 'Stop Kinderarbeid' op
de sociale verhoudingen binnen Nicaragua en met name in het gebied San Pedro.
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maart 2016
Zondag 20 maart 2016
PALMPASEN MET PALMHÖLTJESOPTOCHT

Op zondag 20 maart 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.
Na de viering trokken we op naar de Martinuskerk om deel te
nemen aan de Palmhöltjesoptocht. Deze was dit jaar even
anders dan anders v.w. de Venloop.

Dinsdag 22 maart
BROOD BAKKEN COMMUNICANTEN IN DE LOCHT

Op dinsdag 22 maart gingen we met onze vier
communicanten en de ouders naar De Locht in
Melderslo.

Dinsdag 22 maart 2016
MARIANNEKE BEURSKENS GAF EEN PIANORECITAL
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Donderdag 24 maart
WITTE DONDERDAGMAALTIJD in Jongerenkerk
met communicanten en hun families
Op donderdag 22 maart hielden we b.g.v. de viering van Witte Donderdag maaltijd met de communicanten en hun ouders.

april 2016
Zondag 3 april 2016
CONCERT PHILHARMONISCH GEZELSCHAP VENLO
EN
HARMONIE ST. ANTONIUS VELDEN IN JK VENLO
Op zondag 3 april a.s. gaf het Koninklijk Philharmonisch Gezelschap Venlo o.l.v. John Bartels
samen met Harmonie St. Antonius uit Lomm, o.l.v. Christiaan Janssen, een concert.

mei 2016

WEEK NEDERLANDSE MISSIONARIS 7-15 MEI 2016
Missionarissen en missionair werkers geven dagelijks concreet handen en voeten aan geloven in
de ander. Zij leven samen met kwetsbare en arme mensen in alle delen van de wereld. Met hun
aanwezigheid zeggen zij: 'Ik geloof in jou. Wie je ook bent, wat je ook doet, waar je ook vandaan
komt en hoe anders jij ook bent.'
Dat geeft mensen kracht en moed om hun eigen si-tuatie te veranderen.
De opbrengst was: 140,00 euro
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Maandag 16 mei 2016
EERSTE COMMUNIEVIERING IN DE JONGERENKERK VENLO
Op 2e Pinksterdag, 16 me.i deden Aëll, Ellis, Vincent en Luca de eertste communie in een feestelijke viering in een eenvoudig maar sfeervol aangeklede Jongerenkerk.
Het thema was: 'Samen'.
Deze viering was de afsluiting van het maandenlang samen op weg zijn. Tijdens de viering ontvingen de kinderen uit de handen van Piet Giesen voor de eerste keer de communie. De muziek werd
verzorgd door de communicanten die een aantal liederen zongen, begeleid door Gé op piano. En
ook de ouders deden mee met zingen en musiceren. Evenals voorafgaande jaren hadden de communicanten en hun families weer geluk. Het weer was weer stralend.
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juni 2016
Zondag 5 juni
AFRIKAANSE MAALTIJD VOOR 'CLINIQUE DE CONGO'
Op zondag 5 juni 2016 was het zo ver! Vanaf
11.30 uur in de Jongerenkerk Venlo een
'Afrikaanse maaltijd voor Congo'. De
'meer-opbrengst' van deze maaltijd was bestemd
voor de broer van Jean Marie Bakokimi, Rigobert
Bakokimi. Hij heeft in Kinshasa een 'eerste
hulppost'. Het koor 'Libota' van de familie
Bakokimi, die deze maaltijd organiseerde, liet de opbrengst ten goede komen aan deze 'eerste
hulppost' van Rigobert Bakokimi. De mensen die er komen zijn vaak niet draagkrachtig genoeg
om naar een dokter of ziekenhuis te gaan. De opbrengst was: 515,00 euro

Zaterdag 11 juni 2016
CONCERT 'JaLoúse' MET JK BIG BAND
Op zaterdagavond 11 juni vond er in de Jongerenkerk te Venlo een
concert plaats. In de hoofdrol stonden Jacqueline van Elsbergen (zang)
en Louise van den Brand (trompet). Zij vormen samen het duo
JaLoúse. Zang en trompet hebben elkaar gevonden in mooie herkenbare duetten.
Tevens werden er met de JK Big Band
gezamenlijk en afzonderlijk met beide
solisten stukken ten gehore gebracht.
Het geheel vormde een gevarieerd
programma. Zo'n 75 mensen genoten
van een mooi muzikaal spektakel.
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juli 2016
Zondag 10 juli 2016
GEZELLIGE AFSLUITING 51STE SEIZOEN
Op zondag 10 JULI sloten we aansluitend aan de dienst het 51e seizoen van de Jongerenkerk
feestelijk af in de kerk zelf. Dit ging gepaard met een stuk vlaai, een hapje en een drankje en we
maakten ons op voor de vakantieperiode. Op zondag 4 september 2016 beginnen we aan het 52e
seizoen!

in memoriam
Ook in het 51ste seizoen waren er naast alle vreugde en fijne momenten soms ook momenten
waarin de breek-baarheid en kwetsbaarheid van het leven aan de orde kwamen. Zo moesten we
in dit 51ste 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.
In dit 51ste seizoen moesten we afscheid nemen van:
Tiny Kuntzelaers-Kusters: vele jaren betrokken bij de Jongerenkerk.
Frans Brueren: broer van Leo Brueren.
Anne-Marie van den Broek: vele jaren actief als dirigente in de Jongerenkerk
Cor van Berlo: deelnemer aan de Solidariteitsmaaltijden.
Piet Geelen: jarenlang betrokken bij de Jongerenkerk als assistent en lector in de vieringen.
George van Liebergen: oudste bezoeker van onze vieringen.
Wim Hofmeester: vader van Angelique Pijnenburg en schoonvader van Henk en opa van Peter en
Floris.
Maria Vullings-Heiligers: moeder van Marlie Verbeek en schoonmoeder van Leo Verbeek.
Marianne Nab-van Daelen: voormalig koorlid van de Jongerenkerk Venlo.
Harm Tip: vader van Daphne Tip van het Aandachtscentrum op 't Groenewold.
Hubertine Schmitz: moeder van het JK koorlid Juliane Schmitz
Miets van den Kroonenberg-Beckers: tante van Therezi en Dorothé Ezendam.
Maurice: huisgenoot van Gerard Linssen
Johann Linders: broer van Noud Linders
Simon Verhage: familie van Remi Verhage.
Trees Geelen-Göbbels: echtgenote van Piet Geelen en jarenlang bezoekster van onze vieringen.
Andy: neefje van Noud Linders
Trees Geurts-Verrijdt: tante van Gonnie Geurts
Corrie Weekers- van Pol: Jongerenkerkster van het eerste uur.
Trees Geurts-Boskamp: moeder van Gonnie Geurts.
Sigrid Schelbergen: moeder van Leonie Nijholt van 't Groenewold.
Paul Huize: vriend Peter Jacobs bezoeker van de JK
Peter: huisvriend van Francoise Offerberg
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praktische informatie
Bankrekening Stichting Vrienden
NL41RABO0173802850

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

Diaconiefonds Jongerenkerk Venlo
voor projecten ver van huis of heel dichtbij
Informatie Lilo Stark
0478-533777
l.stark@12move.nl

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

of: Hub van den Bosch (zie pastorale
coördinatie)

Gebruik van de Jongerenkerk

JK on line

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

Website JK: www.jkvenlo.nl
Webmaster: Max Görtjes
e-mailadres: webmaster@jkvenlo.nl

Bestuurszaken (tot 1 september 2016)
dhr. Henk Pijnenburg, voorzitter
Klimopstraat 32
077-3827646
h.pijnenburg4@kpnplanet.nl
dhr. Harry van Heijst, penningmeester
Herungerstraat 190
077-3546978
Mj.hvh@home.nl
Nieuw bestuur per 1 sept. 2016:
Gerrie Gijsen voorzitter
Lenie Verhoeckx secretaris
Jan Lammerse penningmeester
Bankrekening Stichting Jongerenkerk Venlo
ABN-AMRO: NL12ABNA041.41.43.299
Stg. Vrienden van de Jongerenkerk Venlo
Dhr. Jan Schellekens
Jean Laudystraat 7
5913 HK Venlo
077-3518051
schelboe@hetnet.nl
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JONGERENKERK VENLO
Het verhaal gaat verder ...
elke zondag 10 uur

dit is een uitgave van de
Stichting Jongerenkerk Venlo
september 2016

