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Inleidend woord
Bij de start van dit nieuwe seizoen trad ook een nieuw bestuur aan. Het oude bestuur
was teruggetreden en met het enthousiasme van het nieuwe bestuur begonnen we op
zondag 4 september 2016 aan het 52ste seizoen.
Een nieuw seizoen met nieuwe kansen en mogelijkheden om de Jongerenkerk Venlo
weer alom aanwezig te laten zijn in Venlo zoals ze dat al méér dan 50 jaar doet.
Allereerst is dat natuurlijk met de vieringen op de zondagmorgen en nog steeds geldt
daarvoor de aloude slogan 'Zie je elke zondag om 10.00 uur in de Jongerenkerk'.
Maar daarnaast doen we als Jongerenkerk Venlo door de inzet van de vele medewerkers,
bezoekers en vrijwilligers zoveel meer.
Je kunt hierbij denken aan inzet binnen de vele organisaties in Venlo op velerlei gebied.
Dat varieert van Schuldhulpmaatje Venlo, Vincentiusvereniging, Bindkracht Venlo, missi-
onaire groepen tot betrokkenheid bij Emmaus Feniks.
Daarnaast is natuurlijk de wekelijkse maaltijd voor dak- en thuislozen, voor kansarmen
of mensen in de marge van onze samenleving één van de pijlers waaruit blijkt dat wij
als Jongerenkerk Venlo niet alleen praten over en roepen om gerechtigheid, eerlijk de-
len en rechtvaardigheid, maar ook daadwerkelijk de daad bij het woord voegen. Weke-
lijks is een grote groep vrijwilligers actief om dit mogelijk te maken.
Zo probeert de Jongerenkerk Venlo al méér dan 50 jaar, al is het op bescheiden schaal,
het verschil te maken. Soms lukt dat beter dan op andere momenten, maar we blijven
er aan werken. 
Dit overzicht is een bescheiden inkijk in wat er behalve de wekelijkse vieringen zoals
plaatsvindt in of vanuit de Jongerenkerk. 
Wat vermeldenswaardig is bij dit 52ste seizoen is dat we kijken naar de toekomst, waar-
in we de Jongerenkerk meer en meer toekomstbestendig willen maken. Naast het actief
betrokken zijn bij velerlei maatschappelijke thema's is in dit 52ste seizoen ook een klei-
ne stap gezet op weg naar een Jongerenkerk, die stapje voor stapje Fairtrade wordt.
Alles wat er gebeurt binnen en buiten de Jongerenkerk Venlo doen we in samenwerking
met vele andere partners. Hierbij mag nadrukkelijk benadrukt worden, dat dit alleen
kan gebeuren door de grote betrokkenheid en mateloze inzet van velen. Van bestuur en
pastoraal team tot en met de bezoeker die op zondag misschien alleen maar komt om
na de viering een kop koffie te drinken, is ieder er van doordrongen dat het alleen SA-
MEN lukt om al die activiteiten die er plaatsvinden ook in dit nieuwe 52ste seizoen voort

te zetten.
We weten ons daarbij geïnspireerd door die Blijde en Goed Nieuws Boodschap van die
Man van Nazareth die wij op onze eigenwijze en eigentijdse manier handen en voeten
proberen te geven en uit te dragen in woord en daad.
Deze terugblik laat zien wat er gedaan is en het is aan u om te beoordelen of wij ge-
slaagd zijn in onze opzet.
Wij danken U als sponsoren hartelijk voor uw ondersteuning die dit mede door uw bij-
drage mogelijk maakt.

Venlo, september 2017
Hub van den Bosch (pastor Jongerenkerk Venlo)
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Jaaroverzicht 52e seizoen 
van september 2016 - juli 2017

In chronologische volgorde willen we nu een overzicht geven van de belangrijkste zaken
die de revue passeerden in dit 52ste seizoen. De wekelijkse zondagsdiensten zullen we
niet vernoemen, behalve als deze een bijzonder karakter hadden of een bijzondere
intentie.

s e p t e m b e r   2 0 1 6

4 Op zondag 4 september startte het 52ste seizoen met een vie

ring. Het thema was: 'Gewoon als je bent, je bent toch zeker
geen meeloper'.

18

Op zondag 18 september vond de Ouverture 2016 plaats. De opening van het
culturele seizoen in Venlo. Ook in de Jongerenkerk presenteerden zich weer di-
verse groepen, koren en vocalgroepen. Het programma van die dag zorgde voor
een mooie en inspirerende sfeer b.g.v. de Ouverture 2016 in de Jongerenkerk
Venlo.

12.30 - 13.00 Popkoor Bravoure 
13.20 - 13.50 The Voices 
14.10 - 14.40 Vocal Group Joy 
15.00 - 15.30 Mal-Maaszengers 
15.50 - 16.20 Vocal Group Ringfield 
16.40 - 17.10 Doeën Beejein 
17.30 - 18.00 Venlona
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17 - Vredesweek 2016
25 thema: “Vrede verbindt” 

17 Op zaterdag 17 september 2016 werd een Heilige Huisjes Tocht gehouden. De

route bracht ons deze keer naar het oude atelier van kunstenaar Sef Moonen aan
de Dr. Blumenkampstraat. Vervolgens leidde de weg verder naar het kapelletje
van Genooi voor een meditatief moment. Aansluitend was er koffiedrinken in de
Genuujerie.  Start was bij de Jongerenkerk Venlo.  

22 Op donderdag 22 september vond in het kader van de Vredesweek 2016 voor het

eerst een DIALOOGTAFEL plaats in Venlo. De organisatie was in handen van de
Ontmoetingsgroep Joden-Christenen-Moslims waarvan ook de Jongerenkerk deel
uitmaakt. Het thema van de Dialoogtafel was: 'In vrede ouder worden'. In dit
programma stond de dialoog rondom 'ouder worden' centraal en dan bekeken
vanuit verschillende culturen. Het programma startte  bij het monument van de
Wereldvredesvlam in het  Julianapark te Venlo en aansluitend ging het verder
met de dialoog in museum v. Bommel v. Dam
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Wereldmissiemaand 2016
Getuigen van barmhartigheid

In oktober besteedde Missio in de We-
reldmissiemaand 2016 aandacht aan
de Filippijnen. Missio vroeg steun voor
diverse projecten van religieuzen in
de Filippijnen. Zij laten Gods barm-
hartigheid zien in hun handelen, zij
zijn getuigen van Gods barmhartig-
heid. Hun voorbeeld mag een inspira-
tie voor ons.

De opbrengst bedroeg: 120,00 euro

9 Op zondag 9 oktober was aansluitend aan de viering in het Voorportaal in de

Jongerenkerk een BREED OVERLEG. We begonnen om 11.00 uur.
Nadrukkelijk aandacht was er voor de toekomst van de Jongerenkerk en hoe we
daar naar kijken. Dat werd vanuit het Pastoraal Team, dat zich daar de afge-
lopen maanden over had beraden, toegelicht.
Maar …. Natuurlijk was ook belangrijk
HOE DE GEMEENSCHAP DAAR NAAR KEEK.
Wat betekent de JK voor eenieder van ons?
En hoe denk jij, denkt u dat JK toekomstbestendig kan worden?
Bij een hapje en een drankje in ons Voorportaal gingen we hierover met elkaar
het gesprek aan. 

22 Zaterdag 22 oktober 2016

Film 'Song for Marion' in het kader van
de Nacht der Zielen 2016
Jongerenkerk Venlo
20.00-22.30  uur
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30 Allerheiligen en Allerzielen in de Jongerenkerk

Op zondag 30 oktober herdachten we in de viering van breken en delen om 10.00
uur allen wier namen opgeschreven stonden in het Boek van de Gemeenschap en
die overleden waren in de periode van 1 november 2015 tot en met 30 oktober
2016. 

n o v e m b e r   2 0 1 6

2 NACHT DER ZIELEN

'Voor altijd in mijn hart'

Op 2 november a.s. vond er weer een
Nacht der Zielen plaats rond-om het
thema: 'Voor altijd in mijn hart…'
Jaar in, jaar uit maken wij de wisselin-
gen der seizoenen mee. Een gang van
nieuw leven uit geboorte, door jonge
jaren van jeugd heen tot aan volwassen-
wording en ouderdom. Tot het leven
zich buigt naar sterven in dood en heen-
gaan. En dat er op zulke momenten
ergens weer leven geboren wordt…
Medewerking aan het programma werd
verleend door Zangtrio James de Graaff,
Marianneke Beurskens (piano), Gondeke
Bellemakers en Ine Schriever (fluit en
trom), Sacred dance o.l.v. Carla Geurts.

-5-



NIEUWE VERLICHTING EN FIETSENREKKEN
In de JK Jouw kerk van november konden we ver-melden dat sinds enkele weken
de hele Jongerenkerk voorzien was van led-verlichting. De led-lampen zijn 29
watt, vergelijkbaar met 165 watt lampen.
Daarnaast zouden er op de parkeerplaats naast de Jongerenkerk binnenkort
fietsenrekken komen te staan. 

ADVENTSTIJD 2016
adventsactie Solidaridad
Help suikerrietkappers in El Salvador

In de campagneperiode vroeg Solidari-
dad steun voor suikerrietkappers in El
Salvador. 
Als suikerriet op een duurzame ma-
nier zou worden geproduceerd, kan
de opbrengst de levens van duizenden
mensen in El Salvador verbeteren.
Suikerrietkappers hebben recht op
veilige arbeidsomstandigheden en een
fatsoenlijk inkomen. Met eenvoudige
maatregelen als voldoende schoon
drinkwater, pauzes, schaduw en
efficiëntere kaptechnieken die het
inkomen verhogen, kunnen we de
suikerrietkappers weer een toekomst
bieden. 

De opbrengst was: 220,00 euro

27 Op zondag 27 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 suiker en het lot van de  suiker-
rietkappers in El Salvador. In een kindvriendelijke
viering waarin ook de communicanten meededen, werd
het thema uitgewerkt en Sinterklaas hield een vlam-
mend betoog voor eerlijke handel en eerlijke suiker.
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18

ADVENTS-KERSTWANDELING NAAR ALBERTUSHOF
Gewoontegetrouw vond ook dit jaar weer de advents-kerstwandeling plaats. Op
zondag 18 december wandelden we met wie dat wou van de Jongerenkerk naar
Albertushof. Daar vond eerst een korte bezinnende bijeenkomst plaats die dit
jaar werd ingevuld door de Spiritualiteitsgroep: Marie-José Oosterwaal, Anne-
Riet van Nieuwenhoven, Gaugi Maes, Brigitte Oude Kempers, pastoor Tjeu Kun-
nen. 
Het thema was: 'De binnenkant van Kerst'. Het ging over het verhaal van Lucas
en het verhaal van de Wijzen uit het Oosten van Mattheus. De muziek werd ver-
zorgd door Gusta Sieberink op dwarsfluit. 
Na afloop was er zoals gebruikelijk koffie, thee, iets er bij en een moment van
ontmoeting met de zusters en onderling.
Wie niet mee kon of wilde wandelen was van harte welkom en uitgenodigd om
daar ook om 20.00 uur uiterlijk te zijn.
We waren met zo'n 45 mensen aanwezig bij deze jaarlijkse ontmoeting tussen de
Zuster Dominicanessen en onze gemeenschap van de Jongerenkerk. 
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21 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.

KERSTKAART 2016

Sta stil, heb lief
en

bewonder,
zoals een moeder bij haar

kind.
Dat maakt Kerstmis zo

bijzonder,
wanneer dat het is wat

ons verbindt.
Dit kunnen uitdragen in

de wereld,
is de vraag van het
pasgeboren kind.

Ontwerp: Therezi en Dorothé Ezendam
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Het bestuur en de medewerkers
van de Jongerenkerk Venlo 

wensen eenieder
een zalig Kerstmis en
een voorspoedig 2017

Van harte nodigen wij u uit voor
de nieuwjaarsontmoeting 

zondag 8 januari 2017
van 11.00 - 13.00 uur 
Jongerenkerk Venlo

 Minderbroedersstraat 1,

Venlo

29 PRESENTATIEVIERING COMMUNICANTEN 2017

Op zondag 29 januari 2017 was de voorstellingsviering waarin de communicanten
2017 zich aan de gemeenschap voorstelden. Ze waren toen al enkele maanden
op weg naar de eerste communie samen met hun ouders en ze hadden ook al
mee gedaan bij de Sinterklaasviering en de kerstviering op kerstavond. 
Op 29 januari stelden Jill, Fabio en Carina zich aan ons als gemeenschap voor. 
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12 BREED OVERLEG

Op zondag 12 februari was aansluitend aan de dienst in het Voorportaal in de
Jongerenkerk een BREED OVERLEG. We wilden nadrukkelijk verder borduren en
ingaan op de opmerkingen en suggesties die gedaan waren in het Breed Overleg
van 9 oktober 2016 om de JK toekomstbestendig te maken. We nodigden ieder
dan ook van harte uit deze morgen vrij te houden om mee te praten. Een stap
die de Jongerenkerk wil gaan zetten en besproken werd op dit breed Overleg
was om 'op weg te gaan naar 'Jongerenkerk Venlo, een Fairtrade kerk'. Dit Breed
Overleg was een eerste voorzichtige stap op die weg.

26 VASTELAOVEND IN DE JÔNGEREKERK

Jocus Toekôms in de Jongerenkerk Venlo 

Op zondag 26 februari kwam in de carnavalsviering in de Jongerenkerk Venlo het
carnavalsgezelschap van Jocus Toekôms met in haar midden het prinselijk trio
haar opwachting maken. 
Ook was de huiskapel 'Zoeë is 't Laeve' aanwezig om met haar muzikale klanken
deze viering kleur en luister bij te zetten. 
De voorgangers in deze dienst van breken en delen waren Peet (Petra Ver-
hoeckx) en Truuj (Truus van der Heijden). 
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VASTENACTIE DEKENAAT VENLO 2017

EILANDEN VAN HOOP

IN SAN SALVADOR

De Jongerenkerk zette zich samen met het dekenaat Venlo in voor de Vastenac-
tie 2017. Dit jaar was gekozen voor een project van de Landelijke Vastenactie.
Dit was in afwijking met het verleden, waarin het dekenaat Venlo, waaronder de
Jongerenkerk valt, voor een eigen project koos.
Het landelijke Vastenactieproject was in San Salvador, de hoofdstad van El Sal-
vador,  waarbij de wijken Apopa en Mejicanis centraal stonden. De campagne
richtte zich speciaal op jongeren, omdat de wijken gebukt gaan onder extreem
veel geweld door criminele bendes, de 'Mara's'. De Mara's hebben ieder een ei-
gen territorium en beheersen het leven in 'hun' wijken volledig. Mensen worden
bedreigd, afgeperst en beroofd. Wie praat met de politie, wordt ernstig ver-
minkt of vermoord. De bendes werven actief leden onder kinderen en jongeren.
Lidmaatschap zorgt voor 'respect', voor geld, mooie spullen en vrouwen.
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Het is moeilijk de verleiding te weer-
staan als jonge puber, zonder stabiele
thuisbasis en zonder geld. Het cam-
pagneproject wilde helpen voorkomen
dat kinderen en jongeren lid worden
van de bendes. De jeugdcentra die we
steunden, willen de kinderen een an-
der perspectief bieden en leren dat
ze buiten de bendestructuren een
menswaardig bestaan kunnen opbou-
wen. Het programma kende verschil-
lende onderdelen t.w.

Maandag 6 maart 2017 
Film 'Oscar Romero'
Dit was een indrukwekkende film over
het leven van bisschop Oscar Romero.
Hij was bisschop in San Salvador. Op
24 maart 1980 werd hij vermoord. 
De film vond plaats in H. Michaëlkerk,
Pastoor Kierkelsplein 18, 't Ven. 

Zaterdag 18 maart 2017 Heilige Huisjes Tocht
Een wandeling die startte om 13.00 uur bij Centrum 't Ven, Mariadal in 't Ven en
die ons vervolgens via het Zwarte Water naar het AZC, het  Mariakapelletje aan
de Weselseweg (naast het AZC) en uiteindelijk naar theeschenkerij Nazareth aan
de Winkelveldstraat bracht. Zo'n 30 mensen onder wie veel Jongerenkerkers lie-
pen mee.

Zondag 19 maart 2017 San Salvador Ontmoeting

Om 10.30 uur was in de parochiekerk van Tegelen een viering, waarna in de kerk
de San Salvador Ontmoeting plaats vond. Daar was van alles te zien en te bele-
ven  rond San Salvador.

Maandag 24 april 2017 Lezing
Op maandag 24 april 2017 was de af-
sluitende activiteit om 19.30 uur in de
Jongerenkerk Venlo met een lezing
over El Salvador met een van de acti-
visten tegen het geweld in San Salva-
dor in de jaren '80 van de vorige
eeuw. Eén van hen, Alfredo Hernan-
dez, links op de foto, was aanwezig
zijn om zijn verhaal te vertellen.

Opbrengst Vastenaktie 2017 in de Jongerenkerk Venlo was: 450,00 euro
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5 COMMUNICANTEN BAKKEN BROOD

Op woensdag 5 april gingen we met
de communicanten, Carina, Jill en
Fabio en hun ouders 'brood bakken' in
de Locht. 

5 COMMUNICANTEN MAKEN 

PALMHÖLTJES

Aansluitend aan het brood bakken
waren we in de Jongerenkerk bij
elkaar met de communicanten Fabio,
Jill en Carina om ons voor te bereiden
op Palmzondag en de Palmhöltjes-
optocht. 
We gingen palmhöltjes maken. 

8 PALMPASEN MET

PALMHÖLTJESOPTOCHT

Op zondag 8 april waren de  commu-
nicanten, Jill, Fabio en Carina en ook
hun families en een nichtje van Jill
aanwezig om verkleed als apostelen
en Jezus deel te nemen aan de viering
van Palmpasen. Er werden palmtakjes
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.

13 WITTE DONDERDAGMAALTIJD IN JONGERENKERK

Op donderdag 13 april  hielden we b.g.v. de viering van Witte Donderdag
maaltijd met de communicanten en hun ouders. 
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13 EENAKTER

Dit jaar was voor de invulling van de
viering van Witte Donderdag gekozen
voor de eenakter 'Vlucht naar het
licht' van May Rooyakkers samen met
muziek van José Bartels.  Het verhaal
vertelde over een Afghaanse jongen
op weg naar Italië om daar een nieuw
thuis te vinden.
Verhalen zijn onmisbare voorstellin-
gen die vaak worden gevoed door
reële ervaringen van mensen. En die
ervaringen houden ons vervolgens een
spiegel voor m.b.t. onze eigen werke-
lijkheid van alledag. In zoverre is het
oude uittochtverhaal dat rond Pasen
wordt verteld een beeld, dat zich
evenzeer in onze tijd aftekent. Zo'n
verhaal wilde de Jongerenkerk op
Witte Donderdag een podium bieden.
Een verhaal passend in deze Passie-

tijd, maar vooral ook in de actuele tijd waarin mensen op de vlucht zijn…

m e i    2 0 1 7

13 MEICONCERT TOURDION

Op 13 mei gaf het Venlose kamerkoor Tourdion onder leiding van Jan Egberink
een concert in de Jongerenkerk. Centraal in dit concert stond de eeuwenoude
hymne Ave Maris Stella, welke sinds haar ontstaan een belangrijke rol heeft ge-
speeld in de katholieke liturgie. Josquin Des Prez (1450/55-1521), een van de
grootste componisten uit de muziekgeschiedenis, heeft deze hymne gekozen als
uitgangspunt voor zijn Missa Ave Maris Stella. 
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Naast Josquin hebben ook andere componisten de tekst en de melodie van het
Ave Maris Stella bewerkt tot eigen composities: onder anderen Hassler (1564 -
1612), Charpentier (1635-1704) en Monteverdi (1567-1643). Ook deze werken
waren in het concert van Tourdion te beluisteren.
Het Gamba Consort Maastricht en het Blazersensemble Zephyrus, met medewer-
king van Gerard Doumen, verzorgden de instrumentale begeleiding. Zij bespeel-
den authentieke instrumenten uit de Renaissance zoals gamba, dulciaan, blok-
fluit en zink. De bezoeker kreeg tijdens dit concert oude muziek te horen die
tegenwoordig in deze regio niet vaak te beluisteren is.
Dit meiconcert begon om 20.00 uur en trok zo'n 85 belangstellenden naar de
Jongerenkerk.

14 MOEDERDAGCONCERT 

KAMERKOOR CABALETTA 
i.s.m. Irish Mist en Djembégroep Ko-
kou Dayo
Op zondag 14 mei 2017 gaf Kamerkoor
Cabaletta een concert in de Jon-
gerenkerk Venlo. Het deed dat samen
met Irish Mist en de Djembégroep Ko-
kou Dayo. Een afwisselend concert
waarin men apart en samen optrad.
Zo'n 60 mensen bezochten dit concert dat duurde van 14.00-17.00 uur.

Irish Mist

Djembégroep
Kokou Dayou
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samen werken aan een andere wereld
Pinksteractie van de Week Nederlandse Missionaris 

27 mei tot en 5 juni 2017

Met hart en ziel zetten missionarissen en missionair werkers zich in voor de an-
der. Zij zijn solidair met arme en uitgesloten mensen en blijven als anderen
gaan. Zij leven samen met hen en staan naast de ander. Dat geeft de ander
kracht en moed de eigen levensomstandigheid te veranderen. Steun de collecte
in de Jongerenkerk op zondag 28 mei of met een gift aan de WNM op IBAN NL30
RABO 0171 2111 11.

Zo wilde ook in 2017 b.g.v. WNM de Jongerenkerk alle missionarissen een
steuntje in de rug geven.
De opbrengst was: 241,00 euro

14 EERSTE COMMUNIEVIERING 

Thema: ' maak van mij een regenboog'

Op zondag 25 juni deden in de Jongerenkerk Jill, Fabio en Carina hun eerste
communie. Deze eucharistieviering begon om 10.00 uur.
Met deze feestelijke viering, waarin de communicanten en hun ouders mee
voorgingen, sloten we het traject af van de eerste communie 2017 met als
thema: 'maak van mij een regenboog'.

In deze viering werd de muzikale
invulling verzorgd door de zang
van de communicanten en het
Tegels Gospelkoor 'Spirit of Love'.
Naast de gezinnen van de com-
municanten, opa's en oma's,
ooms, tantes en nichtjes en
neefjes waren ook veel vaste
bezoekers in deze viering  aan-
wezig.
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2 BREED OVERLEG

Op zondag 2 juli was aansluitend aan de dienst in
het Voorportaal in de Jongerenkerk een BREED
OVERLEG. 
We nodigden ieder dan ook van harte uit deze
morgen vrij te houden om mee te praten!
Belangrijke uitkomst was dat we kleine stapjes
zouden gaan zetten in het gebruik van Fairtrade
koffie en thee in het Voorportaal op de zondagen,
als we na de viering koffie drinken.

9 GEZELLIGE AFSLUITING 52e  SEIZOEN

Op zondag 9 JULI sloten we aansluitend aan de dienst het 52ste seizoen van de
Jongerenkerk feestelijk af in de kerk zelf. Dit ging gepaard met een stuk vlaai,
een hapje en een drankje en dat ter gelegenheid van het 50-jarig huwelijk van
Hermann en Corry Flüggen. In dat gezellig samenzijn maakten we ons op voor de
vakantieperiode. Op zondag 3 september 2017 beginnen we aan het 53ste
seizoen!
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i n   m e m o r i a m

Ook in het 52ste seizoen waren er naast alle vreugde en fijne momenten soms
ook momenten waarin de breekbaarheid en kwetsbaarheid van het leven aan de
orde kwamen. Zo moesten we in dit 52ste seizoen afscheid nemen van leden en
oud-leden van onze gemeenschap of van familieleden van leden van onze ge-
meenschap. Soms vonden deze afscheidsdiensten plaats in de Jongerenkerk,
soms ook elders en waren we daar vertegenwoordigd.
In dit 52ste seizoen moesten we afscheid nemen van:

Peter Derks. Op 25 augustus 2016 overleed hij. Op 7 september was een
herdenkingsdienst hier in de Jongerenkerk.
Dom Amandus Prick. Op 2 september 2016 overleed de Abt van Uelingsheide.
Hij was 100 jaar.
Grad Netten. Grad overleed op zaterdag 24 september 2016 in Mariaweide.
Grad was 71 jaar oud. Op 5 oktober was een herdenkingsdienst in de
Jongerenkerk.
Nelly Segers-Brueren. Nelly, de oudste zus van Leo Brueren,  overleed op

donderdag 20 oktober 2016 in de leeftijd van 97 jaar.
Hanneke Boskamp-van den Woldenburg, overleed op 17 november in de
leeftijd van 92 jaar. Tante van Gonnie Geurts.
Mevrouw Collin, moeder van Hannie Kort. In de leeftijd van 93 jaar overleed zij
op 24 december 2016.
Hans van der Wouw, vaste bezoeker van de Jongerenkerk, echtgenoot van
Corrie en zwager van Noud Linders, overleed op 30 december 2016 in de leeftijd
van 77 jaar.
Mevr. Johanna Lindackers, de moeder van Monica. Zij overleed op 26 januari
2017 in de leeftijd van 88 jaar. 
Frits Hovens, wonende te Domus Venlo, stierf op 15 februari 2017 in de leeftijd
van 56 jaar. 

Tante Do, tante van Therezi en Dorothé Ezendam. Bijna 90 jaar overleed zij
eind maart 2017.
Lo Moonen, 72 jaar oud, Jongerenkerker van de eerste decennia van de
Jongerenkerk en lid van de Praaggroep overleed op 5 mei 2017
Günther Kassenbaum, levenspartner van Ton Kassenbaum, overleed op 23 mei
2017 in de leeftijd van 76 jaar.
Marianne Schonewille, zij overleed op 13 juli 2017 in de leeftijd van 68 jaar.
Vele tientallen jaren was zij actief in de Jongerenkerk.   
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( w e r k ) g r o e p e n

Stichtingsbestuur
voorzitter: Gerrie Gijsen (algemeen voorzitter van de JK)
• vertegenwoordigt de Jongerenkerk in rechte.
• schept de (financiële/materiële) voorwaarden om de JK in staat te stellen

haar doelstellingen te realiseren.

Pastoraal Team
leden: Hub van den Bosch, Piet Linders, Truus van der Heijden, Aggie van

der Plaat, Leo Verbeek en Nicole Scheepers
• behartigt de pastorale en liturgische zaken
• de leden gaan om beurten voor tijdens de vieringen in de JK
• de groep vergadert 1 à 2 keer per maand

Koor van de JK
dirigent: Dries Verhoeckx
• luistert vieringen in de JK op (meestal op de eerste twee zondagen van de

maand en op feestdagen)

• repetities elke vrijdagavond van 20:30 - 22:00 u. in de JK

Assistenten
coördinatie: Dries Verhoeckx
• de assistenten assisteren de voorganger tijdens de vieringen

Lectoren
aanspreekpunt: Marjo Bongers
• lezen teksten voor tijdens de vieringen in de JK

Werkgroep Spiritualiteit
coördinatie: Brigitte Oude Kempers
• bereidt vieringen voor en verzorgt deze op de derde zondag van de maand

in die maanden die 5 zondagen tellen.

Werkgroep Taizé-vieringen
coördinatie: Jeanne Janssen
• verzorgt iedere 2e woensdag van de maand om 19:15 u. een gebedsviering

in Taizé-stijl (behalve in juni-juli-augustus).

Liturgiegroepen
algemene coördinatie: Hub van den Bosch
• bereiden vieringen voor en verzorgen deze.

Geluidsgroep
coördinatie: Piet Welles
• verzorgt de geluidsversterking tijdens vieringen en andere activiteiten in

de Jongerenkerk
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JK Big Band
muzikale leiding: Gé van der Heijden
• Luistert enkele malen per jaar de viering in de JK op.
• Geeft enkele keren per jaar ook uitvoeringen buiten de JK
• repetities: elke zaterdag van 09:30 - 12:00 u. in de JK

Triple Quartet
muzikale leiding: Gé van der Heijden
• Luistert enkele malen per jaar de viering in de JK op.
• Geeft enkele keren per jaar ook uitvoeringen buiten de JK
• repetities: op de dinsdagen van oneven weken van 20.00 - 22.00 u.

afwisselend bij leden thuis en in de JK

Technische Zaken
coördinatie: Noud Linders
• voor duizend-en-een klusjes in de JK

Bloemversiering en interieurverzorging
coördinatie: Petra Verhoeckx
• verzorgt de bloemversiering bij de vieringen
• verzorgt het kerkinterieur

Wel en Wee-groep
coördinatie: Ton Jacobs
• Aandacht voor elkaar; voor de leuke maar uitdrukkelijk ook de minder

leuke dingen van het leven...

Solidariteitsmaaltijd
coördinatie: Hans Spee
• verzorgt eenvoudige maaltijden die iedere woensdag in het voorportaal van

de JK worden aangeboden aan dak- en thuislozen.

Gebruik van de Jongerenkerk
coördinatie: Martin Huizinga
• informatie en afspraken inzake het gebruik van de Jongerenkerk.

Fair Trade Werkgroep
leden: Hub van den Bosch, Hermann Flüggen, Max Görtjes, Gerard Linssen,

Hans Spee, Leo Verbeek
• Deze werkgroep bekijkt hoe en op welke termijn er stappen te realiseren

zijn om van de Jongerenkerk een Fairtrade-kerk te maken.

JK Jouw Kerk 
redactie: Hub v.d. Bosch, Aggie v.d. Plaat, Gé v.d. Heijden (tevens lay out)
• maandelijks contactblad voor medewerkers en bezoekers van de JK
• ook te lezen op de website van de JK: www.jkvenlo.nl
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p r a k t i s c h e   i n f o r m a t i e 

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

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
mw. Gerrie Gijsen, voorzitter
Gerard de Vlamingstraat 19
077 - 3549400
Gerrie.gijsen@gmail.com

dhr. Jan Lammerse, penningmeester
Bachstraat 3
077 - 3513385
jan-la1@kpnmail.nl

mw. Lenie Verhoeckx - Verhaeg,
secretaris
Frederik Hendrikstraat 29
077 - 3826254
hlmverhaeg@kpnmail.nl

Bankrekening Stichting Jongerenkerk
Venlo
ABN-AMRO: NL12ABNA041.41.43.299

Stg. Vrienden van de Jongerenkerk
Venlo
De contactpersoon van deze stichting, de
heer Jan Schellekens, is op donderdag 17
augustus jl. overleden. Voorlopig neemt
pastor Hub van den Bosch deze functie
op zich. Zodra er een nieuw stichtings-
bestuur is geformeerd, zal dit via de
website bekend worden gemaakt.

Bankrekening Stichting Vrienden
NL41RABO0173802850 

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 JK: www.jkvenlo.nl
Webmaster: Max Görtjes
e-mailadres:
webmaster@jkvenlo.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 2017


