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Inleidend woordInleidend woordInleidend woordInleidend woord
Alweer is er een seizoen verstreken. Op zondag 1 juli sloten we het 53ste seizoen af met
een bezoek aan BioVerbeek. Natuurlijk volgden er nog 7 vakantie-vieringen. In het 53ste
seizoen is weer met de inzet van velen veel werk verzet. Vernieuwd Voorportaal, een
nieuw toilet, ideeën om de lichtinval die het vertonen van presentaties tijdens de vie-
ringen belemmert op te lossen, nieuw bestuur Stichting Vrienden, samenwerking met
Joriskerk, Wereldwinkel, Wijkoverleg en VenloPartners en Winkeliers opgestart, de Fair-
trade Werkgroep die stapjes zet en in de Jongerenkerk wordt nu Fairtrade koffie en
thee geschonken.
Het was ook het eerste seizoen sinds lange tijd dat er geen communicanten waren. Maar
voor het 54ste seizoen is dat gelukkig wel weer het geval.
Het seizoen ook dat de Nacht der Zielen niet in de Jongerenkerk maar in het Rosarium
werd gehouden.

Gelukkig zijn er naast de zondagsviering ook andere zaken die gewoon door blijven
gaan: ontbijten op zaterdag eens per maand, elke tweede woensdag van de maand
Taizégebed, elke woensdag maaltijd, ons JK Koor maar nu o.l.v. een oude bekende voor
het koor in de persoon van Dries Verhoeckx, de JK Big Band, verzorgen van de bloemen,
poetsen en klussen.

Het was ook weer een seizoen waarin we van vertrouwde gezichten afscheid moesten
nemen, vaak mensen die vanaf het begin betrokken waren bij de Jongerenkerk.

Daarnaast was het in maart 2018 even schrikken toen een nu oud-wethouder riep dat de
gemeente voor de zomer 2018 de Jongerenkerk als gebouw wilde kopen. Er waren wel
gesprekken met het bestuur van de Federatie Venlo over het gebruik van het gebouw
i.v.m. de komst van de Universiteit van Maastricht, waarbij het uitgangspunt is dat alles
bespreekbaar is, maar het mag de activiteiten van de Jongerenkerk niet in de weg
staan. Wat deze wethouder bezielde, weten we nog steeds niet. Voordeel was dat de
Jongerenkerk wel volop via de media in het nieuws kwam en mensen weer wisten: ja,
de Jongerenkerk Venlo bestaat nog wel degelijk en staat volop in de wereld. Dat hebben
we ook laten zien met onze nieuwe flyer die rond Pasen het licht zag.

En zo is met de inzet van velen voor en achter de schermen weer een seizoen voorbij.
Hoogtepunten en dieptepunten wisselden elkaar weer af. Vreugde en verdriet liggen
immers dicht bij elkaar. In het 54ste seizoen zal dat niet anders zijn, maar ook dan zal
het ons weer lukken er een goed seizoen van te maken, met geloof in onszelf en in onze
samenwerking.

september 2018

Hub van den Bosch
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 Jaaroverzicht 53e seizoen 

van september 2017 - juli 2018

In chronologische volgorde willen we nu een overzicht
geven van de belangrijkste zaken die de revue pas-
seerden in dit 53ste seizoen. De wekelijkse zondags-
diensten zullen we niet vernoemen, behalve als deze
een bijzonder karakter hadden of een bijzondere in-
tentie.

september 2017september 2017september 2017september 2017

3 september3 september3 september3 september

Op zondag 3 september 2017 begonnen we 
aan ons 53ste seizoen. 
Het thema van deze viering was: 
GEBRUIK JE VERSTAND MAAR VOORAL JE HART.
Zo stonden we weer aan het begin van een
geheel nieuw seizoen, waarin we niet wisten wat er alle-
maal zou gebeuren, maar wel met de intentie
er weer iets moois van te maken.

16 - 24 september16 - 24 september16 - 24 september16 - 24 september

Vredesweek 2017
De Jongerenkerk Venlo was betrokken bij activiteiten rond de Vredesweek van
16-24 september. Eén van die activiteiten was een 'Heilige Huisjes Wandeling' en
sinds 2016 kennen we Dialoogtafel in Venlo. Twee activiteiten in september waar
diverse leden van onze gemeenschap aan deelnamen. We organiseerden de
wandeling samen met de MOV-Groep Venlo, de Dialoogtafel Venlo samen met het
Blariacumcollege, RestoVanHarte en de gemeente Venlo omdat de burgemeester
beschermheer is van Dialoogtafel Venlo.
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SOLIDARITEITSMAALTIJD JONGERENKERK VENLO

Ook de Solidariteitsmaaltijd van de Jongerenkerk Venlo ontwikkelde zich steeds
meer op het gebied van Fairtrade en aandacht voor de natuur en het milieu.
Vandaar de mededeling in de JK Jouw kerk van september 2017:

Solidariteitsmaaltijd

kiest voor Fairtrade koffie en thee 

en milieuvriendelijke groenten
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TAIZÉGROEP JONGERENKERK VENLO

Een andere belangrijke groep binnen de Jongerenkerk Venlo is de Taizégroep.
Elke 2e woensdag van de maand houden zij in de Jongerenkerk een Taizégebed
en een keer of drie per jaar verzorgen zij een zondagse viering. 
De naam pater Jan van Duinhoven is verbonden met deze groep. Jan was op
bezoek geweest in Taizé en stuurde daarover een impressie. Hij sloot af met de
zin: En als laatste: Taizé blijft een frisse bron om zich te herbronnen. Om tot de

essentie terug te keren: tot God, tot jezelf, tot je naaste en je gemeenschap.

Met dank! JvD

oktober 2017oktober 2017oktober 2017oktober 2017

Oktober is Wereldmissiemaand. 

De Jongerenkerk betrokken bij de
dekenale Werkgroep Missie, Ontwikke-
ling en Vrede van het dekenaat Venlo
besteedde daar in alle weekenden aan-
dacht aan o.a. middels een collectebus
achter in de Jongerenkerk en m.n. op
Wereldmissiedag. Die is altijd op de 3e
zondag in oktober. 
Dit jaar was de aandacht gevestigd op
Burkino Faso.

De opbrengst voor de werkzaamheden
van Missio in dat land bedroeg: 220,00
euro 

-4-



 

 

BINDKRACHT VENLO

Een ander initiatief, waarbij de
Jongerenkerk betrokken is met diverse
mensen in diverse werkgroepen, is
BINDKRACHT VENLO. 

Op 10 oktober was er weer een grote
Werkconferentie Bindkracht Venlo.

NACHT DER ZIELEN 
Stg. Prisma, waarvan de Jongerenkerk
ook deel uitmaakt, maakte zich weer op
voor de Nacht der Zielen 2017. 
Het thema was 'Als bladeren aan een
boom'.
Op donderdag 26 oktober werd vooraf
aan 2 november  in de Jongerenkerk de
film 'The Bucketlist' gedraaid.
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november 2017november 2017november 2017november 2017

2 november2 november2 november2 november

Nacht der Zielen 2017

Op donderdag 2 november vond de
Nacht der Zielen plaats, georganiseerd
door Stichting Prisma. 
Anders dan andere jaren dit keerniet in
de Jongerenkerk maar in het Rosarium
i.s.m. de Martinusschool. Een andere
opzet en een buitenprogramma. 
De Jongerenkerk was beschikbaar om
tijdens en na afloop een kop koffie te
drinken en nog na te praten

5 november5 november5 november5 november

ALLERZIELEN EN
ALLERHEILIGEN

Op zondag 5 november herdachten we in
een goed gevulde Jongerenkerk al diege-
nen die staan opgetekend in het Boek
van de Gemeenschap en die tussen
november 2016 en november 2017 waren
overleden. 
De Koninklijke Fanfare Venlo luisterde
deze viering op. 
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december 2017december 2017december 2017december 2017

3 december3 december3 december3 december 

Het beeld spreekt voor zich.
Zondag 3 december was
Sinterklaas in de Jonge-
renkerk. De Goedheiligman
bezoekt trouw elk jaar de
Jongerenkerk om ons een
boodschap mee te geven en
zo begonnen we ook aan de
Adventstijd op weg naar
Kerstmis.

ADVENTSACTIE 2017

De Adventstijd is de tijd van de 
ACTIE SOLIDARIDAD.

Ons voorbereidend op Kerstmis werden
we opgeroepen om solidair te zijn met
de koffieboeren wereldwijd.

De opbrengst in de Jongerenkerk
bedroeg dit jaar gedurende de vier
weken van de Advent: 170,00 euro
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KERSTMIS 2017

Zo gingen we op weg naar Kerstmis en dit jaar had Gé van der Heijden voor ons de
kerstkaart ontworpen die gestuurd werd naar onze donateurs en te koop was om zelf te
versturen naar familie, vrienden en bekenden.

Het bestuur en de medewerkers
van de Jongerenkerk Venlo 

wensen eenieder
een zalig Kerstmis

en
een voorspoedig 2018

Van harte
nodigen wij u uit

voor
de Nieuwjaarsontmoeting 
op zondag 7 januari 2018

van 11.00 - 13.00 uur

Kerstavond in de Jongerenkerk
Hoogtepunt van Kerstmis is natuurlijk kerstavond met de Familieviering en de Kerst-
avondviering
Op 24 december, kerstavond, werd gestart met de familieviering om 18.00 u. Voor
gingen Piet Linders, Truus van der Heijden en Henneke Roox met de kinderen. Deze
viering was goed bezocht, waarbij vooral het grote aantal kinderen opviel dat aanwezig
was. Meer dan de helft van de bezoekers bestond uit kinderen die actief meededen in
het spel en meezongen en zo werd dit tot een levende familie-kerstviering.

Daarna was het om 21.30 uur tijd voor het kerstconcert van het JK-koor en de JK Big
Band. Om 22.00 uur begon de kerstnachtviering, met als voorgangers: de heren Piet
Giesen, Hub van den Bosch, Max Görtjes en mevrouw Hannie Kort. We kunnen terug-
kijken op een mooie viering met waardevolle teksten, afgewisseld door muziek van de
JK Big Band en het JK-koor. Voor het eerst stond Arthur Geurts als dirigent voor de JK
Big Band, maar ook voor het JK-koor stond een nieuwe dirigent, n.l. Dries. Koor en
orkest zongen en speelden de sterren van de hemel.
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JK Big Band o.l.v.

Arthur Geurts

JK Koor o.l.v.

Dries Verhoeckx

januari 2018januari 2018januari 2018januari 2018

1 januari1 januari1 januari1 januari 

Nieuwjaarsontmoeting

Sinds vele jaren is op de eerste zondag van het nieuwe jaar
in de Jongerenkerk Venlo voor medewerkers, bezoekers en
donateurs de Nieuwjaarsontmoeting. Zo ook in 2018. 

Namens het bestuur sprak Jan Lammerse de aanwezigen
toe en wenste iedereen het beste voor het nieuwe jaar.

-9-



 

 

 

Het bestuur en de medewerkers van de Jongerenkerk
Venlo wensen eenieder
een voorspoedig 2018

Van harte 
nodigen wij u uit

voor
de Nieuwjaarsontmoeting 
op zondag 7 januari 2018

van 11.00 - 13.00 uur

februari 2018februari 2018februari 2018februari 2018

11 februari11 februari11 februari11 februari Carnaval in de Jongerenkerk

Op zondag 11 februari was het gezelschap van Jocus Toekôms met prinses
Sofie 11e en adjudante Lynn aanwezig in de Jongerenkerk om daarmee
hun Vastelaovend te beginnen. De voorgangers Truuj en Peet zetten weer
hun beste beentje voor om er een sfeervolle viering van te maken. 
Een traditie om in ere te houden en waar de mensen van Jocus en de
Jongerenkerk aan vast willen houden.
 

VASTENACTIE 2018

'Dekenaat Venlo voor basisschool in Kitase'

Na drie jaar Nicaragua en een jaar project
Landelijke Vastenactie begonnen we aan een
nieuw project met de Dekenale Werkgroep
Vastenactie Venlo. Het betrof de bouw van
een basisschool in Kitase in Ghana. Een pro-
ject van Emmy en Bart van der Grinten,
afkomstig uit Venlo.
In de Vastentijd zouden alle parochies en ook
de Jongerenkerk zich daarvoor inzetten. Tal
van activiteiten waren er de weken tot Pasen
2018 gepland.
De posters van deze activiteiten nemen we
hier op naast het gegeven dat we in de 
Jongerenkerk elke week zouden refereren aan
het project en er voor gecollecteerd zou
worden. 
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Tevens was dit jaar de Ghana-Ontmoeting op 11 maart in de Jongerenkerk Venlo. Een
viering voor het hele dekenaat met als voorganger Deken Jos Spee. Naast het eigen
JK-koor was ook de familie Bakokimi aanwezig om deze bijzondere viering kleur en
luister bij te zetten. Siem Ebus, net terug van stage in Kitase, sprak ons tijdens deze
viering toe. Siem zou in maart nog een lezing verzorgen over zijn ervaringen in Kitase.
In totaal zou de Jongerenkerk voor dit project 745,00 euro bij elkaar brengen.
Zie hier de activiteiten waarbij de Jongerenkerk betrokken was:

maart 2018maart 2018maart 2018maart 2018

25 maart25 maart25 maart25 maart Palmzondag 

Ondanks de Venloop was op zondag 25 maart 2018 op
Palmzondag de Palmhöltjes-optocht. Deze was wederom in
aangepaste vorm vanwege die Venloop. Desalniettemin de
moeite waard deze traditie in ere te houden. 
Na een viering in de Jongerenkerk togen we in gezelschap
van de ezel naar de Martinuskerk met enkele  oud-commu-
nicanten en kinderen van bezoekers en medewerkers,
verkleed als Jezus en de apostelen. 
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Daar waren Hub met Father Patrick, die de deken verving en die daar de aanwezigen
toesprak. Daarna begon onder de klanken van muziek de Palmhöltjesoptocht langs het
Rosarium naar de Jongerenkerk.

SCHRIK OM HET HART!!!!
Verkoop Jongerenkerk ...Onzin!

In maart 2018 was het even schrikken. Een van
de  oud-wethouders gaf een persconferentie en
riep dat de gemeente de Jongerenkerk Venlo
voor de zomer 2018 zou kopen i.v.m. de plannen
rond het Arsenaalgebied. Vragen, telefoontjes
en persberichten waren niet van de lucht. MAAR
…. Uiteindelijk kwam alles weer goed. Verkoop
van de Jongerenkerk was toen en is nu gewoon
onzin!
Wel wordt gesproken met de gemeente Venlo en
de Universiteit van Maastricht over het mogelijk
gebruiken van het gebouw voor studenten van de
universiteit als er grotere groepen college
krijgen. Niet meer …. niet minder.

In april 2018 zouden er twee bijeenkomsten
worden gehouden over de ontwikkelingen omtrent het Arsenaalgebied. 

NIEUWE PROMOTIEFOLDER

In maart zag ook de nieuwe promotiefolder in de vorm van een boekenlegger het licht.
Deze zijn en worden verspreid over groot Venlo. De samensteller was Max Görtjes, de
PR-man van onze Jongerenkerk die de website beheert en zorg draagt voor publiciteit
namens het bestuur
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april 2018april 2018april 2018april 2018
PASEN 
DE NIEUWE PAASKAARS SYMBOLISEERT DE WERELDRELIGIES

De nieuwe paaskaars die tijdens de Paaswake is ontstoken heeft als thema
verbondenheid met en tussen de wereldreligies. Op de paaskaars staan vijf grote
tradities afgebeeld: jodendom, islam, hindoeïsme, humanisme en het
christendom. Met deze paaskaars in ons midden willen wij onze verbondenheid
met de grote stromingen uitdrukken. Mag het leiden tot meer toenadering en
begrip voor elkaar. De essentie van elke religie, van elke religieuze stroming is,
zoals Leo Brueren wellicht zou benadrukken, de Liefde.

17 en 24 april17 en 24 april17 en 24 april17 en 24 april BIJEENKOMSTEN ARSENAALGEBIED IN
JONGERENKERK VENLO 

Op dinsdag 17 en dinsdag 24 april 2018 vonden in de Jongerenkerk Venlo twee informa-
tiebijeenkomsten plaats over de 'ONTWIKKELINGEN ROND HET ARSENAALGEBIED'. 

De bijeenkomst van 17 april was met de ondernemers rond het Arsenaalgebied en die
van 24 april met de omwonenden. De belangen van beiden verschillen nogal. 

De opdracht van Tanne van Nispen, projectmanager van dit project, is om zorg te
dragen dat er in 2022 een nieuwe parkeergarage Arsenaalplein staat, maar ook dat het
gebied levendiger wordt en niet een doorgangsplek zoals het nu is. 
Hier moeten meer activiteiten ontplooid kunnen worden en de bedoeling is dat de
Universiteit van Maastricht haar intrek kan nemen in het gebouw van de Raad van 
Arbeid. 

Na deze beide bijeenkomsten bleef het tot heden akelig stil rond de voortgang. 
We wachten rustig af en ook de eigenaar van het gebouw, het bestuur van de Federatie
Venlo, tevens de gesprekspartner in dit geval van de gemeente, heeft tot op heden nog
niets vernomen over de plannen. 

Spannende tijden maar één ding staat vast: wat er ook gebeurt, de activiteiten van de
Stg. JK Venlo mogen niet in het gedrang komen, ongeacht gebruik van de Jongerenkerk
door andere gebruikers.  
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mei 2018mei 2018mei 2018mei 2018

6 mei6 mei6 mei6 mei BREED OVERLEG 

Op zondag 6 mei was er weer een Breed Overleg aansluitend
aan de viering in het Voorportaal van de Jongerenkerk. Zo'n 35
bezoekers en medewerkers namen deel. Het is de gewoonte
om 2x per jaar met elkaar in gesprek te gaan over het reilen en
zeilen van de Jongerenkerk.

PINKSTEREN 2018 Week Nederlandse Missionaris 2018

De Pinksteractie liep van 12 t/m 20 mei. 
Daarin stonden twee inspirerende  mensen centraal: pater Bert Hagendoorn o.f.m.,
missionaris in Papoea (Indonesië) en  Inge Kuiphuis, missionair werker in Guatemala. 
Om hun werk ter plekke te kunnen doen hebben ze onze steun nodig. 
We steunden de Week Nederlandse Missionaris door een collecte op zondag 13 mei. De
opbrengst was: 75,00 euro.

juni 2018juni 2018juni 2018juni 2018
Nieuw bestuur Stichting Vrienden van de JK
In de JK Jouw kerk van juni kon vermeld worden dat er een nieuw bestuur is voor de
Stichting Vrienden van de Jongerenkerk. Na het overlijden van Jan Schellekens en het
zich terugtrekken van de voorzitter Peter Schurman, die beiden jarenlang de Stg.
Vrienden gediend hadden, waren er geen bestuursleden meer. Het nieuwe bestuur
bestaat uit:
Huub Leurs - voorzitter, Jan Lammerse - penningmeester, en Gerrie Gijsen - secretaris

Behalve een nieuw bestuur waren er ook twee ambassadeurs bereid het bestuur te
ondersteunen. Dat zijn dhr. Paul Brauckman en dhr. Frits Nellissen.
We wensen het nieuwe bestuur en de ambassadeurs veel succes.
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juli 2018juli 2018juli 2018juli 2018

1 juli1 juli1 juli1 juli Afsluiting van het 53e seizoen

Viering in de Jongerenkerk en bezoek aan BioVerbeek

Op zondag 1 juli 2018 sloten we het 53ste seizoen af. 
We deden dat met een viering in de Jongerenkerk om 10.00 uur en aansluitend gingen
we naar het bedrijf van de Gebroeders Verbeek in Velden.
Daar genoten we van koffie, thee en fris met een stuk vlaai en producten van het
bedrijf. Leo Verbeek nam ons in een boeiende uiteenzetting mee in de ontwikkelingen
van het biologisch tuindersbedrijf BioVerbeek. Aansluitend konden we het bedrijf
bezichtigen. Zo'n 40 mensen waren aanwezig bij deze afsluiting van dit seizoen.

De laatste weken voor de start van het 54ste seizoen op 26 augustus 2018 waren er nog
de 7 vakantievieringen elke zondag om 10.00 uur in de Jongerenkerk.
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familieberichtenfamilieberichtenfamilieberichtenfamilieberichten
VAN WIE WE AFSCHEID NAMEN
Ook in dit 53ste seizoen waren er momenten van afscheid nemen van mensen die op een
of andere manier, de een meer en de ander in mindere mate, betrokken waren of met
wie we een band hadden.

Ton Jacobs, 1 september 2017, 81 jaar, vanaf de beginjaren samen met Breur
betrokken bij de Jongerenkerk en betrokken bij de Wel en Wee-groep binnen de JK.

Frank Gerits, 5 november 2017, 53 jaar oud. Deelnemer Solidariteitsmaaltijd
Jongerenkerk Venlo

Diny Bastiaans, 5 januari 2018, 86 jaar oud, betrokken als vrijwilligster bij de
Solidariteitsmaaltijd en Taizégroep.

Piet Ruys, 20 februari 2018, 90 jaar, zeer betrokken lid van onze gemeenschap,
bestuurslid Stichting Vrienden.

Wim Meelkop, 27 februari 2018, 64 jaar, echtgenoot van Tonny (lid Triple Quartet)

Ties Klompen, eind maart 2018, 84 jaar, broer van Cory Flüggen.

Johan Flapper, 28 april, 67 jaar, meegewandeld met leden van de JK naar Assisië.

Jos Nefkens, 18 juni, 78 jaar, zwager van Noud. Jos heeft veel gedaan voor de Jonge-
renkerk zoals werkzaamheden voor de bel, het fietsenrek, tentoonstellingsborden.

Annie Seelen, 28 juni 2018, in hoge leeftijd, betrokken in de beginjaren. Zij verzorgde
de bloemen in de Jongerenkerk.

Wim Stark, 7 juli 2018, 85 jaar. Wim was een zeer betrokken lid, bestuurslid, koster en
collectant binnen de Jongerenkerk.

BLIJDE BERICHTEN
Naast afscheid nemen waren er ook vreugdevolle berichten.

Geboren:
Januari 2018: Ruben, zoon van Christianne en Ron. We wensen de opa en oma en
Christianne, allen betrokken bij onze JK, proficiat.

-17-



praktische informatiepraktische informatiepraktische informatiepraktische informatie
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 

Voor 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
Mevr. Gerrie Gijsen, voorzitter
Gerard de Vlamingstraat 19
06-45372574
Gerrie.gijsen@gmail.com

dhr. Jan Lammerse, penningmeester
Bachstraat 3
077-3513385
jan-la13@kpnmail.nl

Mevr. Lenie Verhoeckx-Verhaeg,
secretaris
Frederik Hendriksstraat 29
077-3826254
hlmverhaeg@kpnmail.nl

Bankrekening Stichting Jongerenkerk
Venlo
ABN-AMRO: NL12ABNA041.41.43.299

Stichting Vrienden van de Jongerenkerk
Venlo
Secretariaat: Mevr. Gerrie Gijsen,
secretaris
Gerard de Vlamingstraat 19
06-45372574
Gerrie.gijsen@gmail.com

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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