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Inleidend woordInleidend woordInleidend woordInleidend woord
Op zondag 30 juni sloten we het 54e seizoen af met een gezellig samenzijn in ons eigen

Voorportaal met een stukje vlaai en een drankje. Natuurlijk volgden er nog 7 vakantie-

vieringen gedurende de weken vooraf aan de start van het 54e seizoen op zondag 25 au-

gustus. 

Het 54e seizoen is het seizoen waarin onze Jongerenkerk op 5 mei 2019 officieel Groene

Kerk en Fairtrade Kerk werd. Dat gebeurde samen met Fair Venlo en de gemeente Venlo

en Fontys Hogeschool. Want zowel de gemeente als Fontys prolongeerden hun fairtrade-

titel op 5 mei. Als Jongerenkerk Venlo hebben we de afgelopen anderhalf tot twee jaar

toegewerkt naar dat moment door op velerlei wijze er alles aan te doen op het gebied

van fairtrade-koffie, fairtrade-bloemen, fairtrade-matzes en waar we geschenken geven

aan mensen die iets doen te zorgen dat dit fairtrade-producten zijn.

Daarnaast zijn onze lampen allemaal LED-verlichting en zijn onze poetsmiddelen ecolo-

gisch. 

Op deze wijze willen we als Jongerenkerk handen en voeten geven aan wat wij verkondi-

gen: aandacht besteden aan ‘aandacht voor de schepping n.a.v. Laudato Si' en ‘aandacht

voor eerlijke handel en aan arbeidsomstandigheden van hen die fairtrade-producten pro-

duceren. 

In dit seizoen is samen met het Federatie Bestuur gekeken naar meer gebruik van ons

Jongerenkerkgebouw door derden in de toekomst. Daarbij blijven de momenten waarop

wij als eerste huurder het gebouw gebruiken gegarandeerd. Dit loopt nog en er zal ver-

der onderzocht worden welke mogelijkheden daartoe in het verschiet liggen.

Daarnaast hebben we tweemaal een ‘opschoonactie' gehouden in het brede samenwer-

kingsverband met Joriskerk, Groenewold, Wereldwinkel, HomePlus, Wijkoverleg Binnen-

stad, gemeente Venlo, FairVenlo, Winkeliersvereniging en mensen van het Julianapark.

Doel hiervan is om aandacht te hebben voor ‘behoud van de schepping', maar ook om te

laten zien dat wij als Jongerenkerk en ook als Joriskerk meer zijn en doen dan alleen een

viering op zon- en feestdagen.

En natuurlijk waren er meer bijzondere momenten, die in dit overzicht van het 54ste

seizoen dat voor u ligt de revue zullen passeren.

We willen hiermee laten zien dat de Jongerenkerk Venlo nog springlevend is. Wel iets

kleiner in omvang, zoals in andere geloofsgemeenschappen, maar desalniettemin levend.

Zo willen we wat Leo Brueren in 1965 begon voortzetten en uitdragen onder het motto:

 ‘Het Verhaal gaat door'.

En dat gebeurt door inzet van velen voor en achter de schermen. Allemaal betrokken

mensen die de Jongerenkerk een warm hart toedragen en die geloven in het ‘Verhaal van

mensen SAMEN onderweg', geïnspireerd door die Man van Nazareth. Een verhaal dat ook

in het 55ste seizoen doorgaat, mede door steun van velen in vrouw- en mankracht en in

de vorm van financiële ondersteuning. 

 

september 2018

Hub van den Bosch
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Jaaroverzicht 54e seizoen 

van augustus 2018 - juni 2019

In chronologische volgorde willen we nu een

overzicht geven van de belangrijkste zaken die de

revue passeerden in dit 54e seizoen. De

wekelijkse zondagsdiensten zullen we niet

vernoemen, behalve als deze een bijzonder

karakter hadden of een bijzondere intentie.

augustus 2018augustus 2018augustus 2018augustus 2018

zondag 26 augustuszondag 26 augustuszondag 26 augustuszondag 26 augustus

Op zondag 26 augustus 2018 startte het 54ste seizoen. Na een zevental vakantievieringen

en een vakantieperiode waarin alles in een wat lager tempo plaatsvond, begonnen we

aan ons 54e seizoen. Het thema van deze viering was: 

Welkom terug: wees welkom in een veilige en gastvrije omgeving.

We wensten ons allen toe dat het weer een goed seizoen mocht worden waarin we er

SAMEN weer aan zouden gaan staan, want alleen SAMEN kunnen we er iets moois van

maken.

Tevens was het direct een zondag om weer

in actie te komen. De laatste zondag van

augustus is MIVA-ZONDAG. Dit jaar was er

aandacht voor de kwetsbaren in

Zimbabwe.

De opbrengst was: 135,00 euro
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september 2018september 2018september 2018september 2018

Het thema van de Vredesweek 2018 van 15-23 september was: ‘Generatie voor Vrede'.

In de vieringen in de Jongerenkerk is daar aandacht voor geweest.

eerste communieproject Vlieg je mee.

Na een seizoen waarin er GEEN

eerste communie plaatsvond in de

Jongerenkerk, waren er dit jaar

een zevental kinderen die zich

hadden aangemeld voor de eerste

communie in 2019.

Het waren 5 meisjes en 2 jongens.

Samen met hun ouders gingen we in

september op weg naar de eerste

communie op 12 mei 2019.

Het was een enthousiaste groep

jongelui en ouders.

Sommigen waren al bekend met de

Jongerenkerk, omdat hun broertje

of zus al eerder de eerste

communie in de Jongerenkerk

gedaan had. Anderen waren nieuw.
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oktober 2018oktober 2018oktober 2018oktober 2018

wereldmissiemaand 2018
steun voor de koffieboeren in

Ethiopië

Oktober is de maand waarin we in het 3e weekend

aandacht hebben voor Wereldmissiemaand. Dit jaar

was er aandacht voor koffieboeren in Ethiopië die

het door tegenvallende opbrengsten moeilijk

hadden en met het geld ging men de boeren

ondersteunen met voorlichting voor meer en betere

opbrengsten.

De collecte bracht 300,00 euro op.

zaterdag 27 oktober 2018

Opschoonactie
Onder het motto "We hebben er schoon genoeg van" gingen de

Jongerenkerk, de Protestantse Gemeente, Groenewold, Wijkoverleg

Binnenstad, FairVenlo, gemeente Venlo in de persoon van wethouder

Marij Pollux, Home Plus en de Wereldwinkel en Fair Venlo het groen in

het Julianapark, Nolenspark en de groenstrook aan de bebouwde kant

van de Koninginnesingel schoonmaken. Met deze gezamenlijke actie

openden we de Fairtrade Week, die van 27 oktober tot 4 november loopt. We startten 

samen om 09.30 uur, maakten schoon tot 12.30 uur en sloten af met gezamenlijke lunch

met lokale en fair trade producten bij Beej Benders.
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november 2018november 2018november 2018november 2018
Nacht der Zielen 2018

In het kader van de Nacht der Zielen en ter gelegenheid van Allerzielen en Allerheiligen

organiseerde Stichting Prisma waarin de Jongerenkerk participeert twee activiteiten. Dat

waren:

DONDERDAG 1 NOVEMBER 2018

FILMAVOND MET DE FILM AFTER LIFE

VRIJDAG 2 NOVEMBER 2018

NACHT DER ZIELEN 2018

THEMA: HERFST

Op vrijdag 2 november vond de 15e editie

plaats van de Nacht der Zielen rondom

het thema: Herfst.

De Nacht der Zielen is bedoeld om op

eigentijdse wijze stil te staan bij hen die

ons ontvallen zijn. We doen dat aan de

hand van gesproken woord, muziek, ver-

halen en rituelen. Zo probeert de Stich-

ting Prisma religie, cultuur en kunst met

elkaar te verbinden.

Dit jaar werkten we wederom samen met

omwonenden van het Rosarium en met de

Martinusschool in Venlo.

De kinderen waren o.a. betrokken bij het

programma  door de voordracht van een

gedicht. Ook waren er blaadjes gemaakt,

waarop mensen een lichtje konden

plaatsen. Die lieten we drijven op de

vijver in het Rosarium. Het programma

werd ondersteund door de Dansgroep

Sacred Dance o.l.v. Clara Geurts en het

JK-koor o.l.v. Dries Verhoeckx.

Aansluitend was er koffie en thee in het

Rosarium of in de Martinusschool.
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4 november 20184 november 20184 november 20184 november 2018

ALLERZIELEN EN ALLERHEILIGEN

Op zondag 4 november herdachten we in de viering van breken en delen om 10.00 uur

allen die opgeschreven stonden in het Boek van de Gemeenschap en die overleden waren

in de periode van 5 november 2017 tot 4 november 2018. Wij nodigden hun families uit

aanwezig te zijn om voor hun dierbare een licht te ontsteken. Met zo'n eenvoudig gebaar

wilden we, behalve stilstaan bij het verlies van dierbaren, ook om kracht en steun vragen

voor allen die achterbleven en die het verlies een plek dienen te geven in hun leven, een

leven zonder hen die gestorven zijn.
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december 2018december 2018december 2018december 2018

December is de maand van Sinterklaas,

Adventswandeling naar Albertushof, nieuwe

kerstkaart, van Kerstmis en de maand van de

Adventsactie Solidaridad. Traditiegetrouw een

drukke maand die laatste van het jaar. Opbouwen

van de kerststal, voorbereidingen van de vele

vieringen.

Adventsactie Solidaridad 2018

Cacaoboeren in Ghana werken keihard om ons van  chocolade te voorzien. Maar de

cacaoproductie loopt terug en veel boeren leven in bittere armoede. Om te zorgen dat

deze en volgende generaties kunnen blijven genieten van chocolade, werkt Solidaridad

samen met jonge cacaoboeren aan een duurzame toekomst.

Voor deze cacaoboeren voerden we in de vier weken van de adventstijd actie. In de

vieringen werd daar aandacht aan besteed. De opbrengst was: 170,00 euro.
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zaterdag 1 december 2018 

Als Groene Kerk deden we mee aan de

actie: ‘Wij luiden de noodklok voor het

klimaat. Bescheiden maar toch!

zondag 2 december 2018 

Op zondag 2 december deed Sin-

terklaas weer de Jongerenkerk

Venlo aan. Een mooie traditie die

we graag in ere houden. 

De zeven communicanten gingen

samen met Truus en Hub voor in

deze viering. Hun families waren

ook aanwezig en ook meerdere

andere kinderen. Samen met het

JK-koor  werd het een sfeervolle

viering.

 zondag 9 december 2018 

schrijfactie Amnesty International

Op zondag 9 december waren mensen van Amnesty

aanwezig om de bezoekers van de viering op deze zondag

uit te nodigen om kaarten en brieven te schrijven voor

gevangenen wereldwijd en bij regeringen om voor hun

vrijlating te pleiten. De gevangenen zitten vast vanwege

hun inzet voor mensenrechten die geschonden worden ten

opzichte van mensen in zo vele landen ter wereld.
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zondag 16 december 2018 

Advents-kerstwandeling 2018

Op zondag 16 december 2018 gingen we op bezoek bij de

Zusters van Albertushof in het kader van de Advents-

Kerstwandeling.

Om 19.00 uur vertrokken de wandelaars bij de Jongeren-

kerk Venlo om rond 20.00 uur op Albertushof te arriveren.

Mensen die niet mee konden wandelen werden uitgeno-

digd om rond 20.00 uur uiterlijk bij Albertushof te zijn. Daar begon om 20.00 uur een

korte dienst rond ‘VIER KAARSEN’.

De muziek werd verzorgd door Astrid Meijer op de harp. Aansluitend was er een gezellig

samenzijn met de zusters en de aanwezigen.

KERSTMIS 2018

Op 24 december, Kerstavond, op 1e Kerstdag en 2e 

Kerstdag vonden weer onze kerstvieringen plaats.

Vooral de Gezins-Familieviering was goed

bezocht. 

De communicanten samen met enkele

oud-communicanten en broertjes en zusjes en

vriendinnetjes en vrienden speelden in deze

viering het kerstspel. 

Mede door de inzet van velen - kerststalgroep,

interieurverzorgsters, bloemengroep, Triple

Quartet en JK Big Band, JK-koor, gastmuzikanten,

lectoren, assistenten en voorgangers als ook de

geluidsgroep en Marga en Martin in het

Voorportaal - waren het weer sfeervolle dagen in

de Jongerenkerk en gingen we op weg naar het

nieuwe jaar 2019, dat op de deur klopte in deze

laatste maand van 2018.
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januari 2019januari 2019januari 2019januari 2019

Het bestuur en de medewerkers
van de Jongerenkerk Venlo

wensen eenieder
een voorspoedig 2019

Van harte nodigen wij u uit
voor de Nieuwjaarsontmoeting

zondag 6 januari 2019
van 11.00 - 13.00 uur
Jongerenkerk Venlo

Minderbroedersstraat 1
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6 januari 2019 

Nieuwjaarsontmoeting

Traditiegetrouw vond op de 1e zondag in het nieuwe jaar de Nieuwjaarsontmoeting

plaats voor bezoekers, medewerkers en ‘Vrienden van de Jongerenkerk' plaats. 

De voorzitter, Gerrie Gijsen, sprak de hoop uit dat het een goed nieuw jaar zou worden

voor de Jongerenkerk en ieder die er bij betrokken is. Daarop werd een toost uitgebracht

in een gezellig samenzijn aansluitend aan de viering.

zondag 27 januari 2019 

Presentatieviering communicanten 2019

Op zondag 27 januari 2019 was het zover.

De 7 communicanten met wie we in september op pad waren gegaan zouden zich  dan

presenteren in de viering.

De jongelui: Tara, Kay, Nina, Senn, Imke, Guusje en Valerie stelden zich in het bijzijn

van hun ouders voor aan onze Jongerenkerkgemeenschap en samen met Truus en Hub

gingen ze in deze dienst voor.
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JONGERENKERK BIEDT VERVOER AAN 

NAAR DE JONGERENKERK EN WEER NAAR HUIS

Steeds vaker merken we dat mensen moeite hebben om naar de Jongerenkerk te kunnen

komen vanwege leeftijd of lichamelijk ongemak. Daarom boden we aan dat mensen zich

konden melden om opgehaald te worden voor de viering en om na de viering weer terug

naar huis te worden gebracht. Verschillende mensen maken daar sinds januari 2019 graag

gebruik van.

februari 2019februari 2019februari 2019februari 2019

zondag 3 februari 2019zondag 3 februari 2019zondag 3 februari 2019zondag 3 februari 2019

BREED OVERLEG

Op zondag 3 februari 2019 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 over thema's als fair trade, zaken

waar het bestuur mee bezig is en zaken die mensen ZELF aan de

orde wilden stellen.
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maart 2019maart 2019maart 2019maart 2019

zondag 3 maartzondag 3 maartzondag 3 maartzondag 3 maart Carnaval in de Jongerenkerk

Op zondag 3 maart was in de carnavalsviering het

gezelschap van Jocus Toekôms aanwezig in de

Jongerenkerk Venlo met in haar midden het

“prinselik dreejspan”, zijnde prins Joshua I

en zijn adjudanten Bowe en Joep.

De huiskapel ‘Zoeë is 't Laeve' was natuurlijk ook

van de partij 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 Verhoeckx)  en Truu

(Truus van der Heijden). Vele grote en kleine

Jocussen en Jocusinnen  woonden deze viering

bij. Alaaf!

 

VASTENACTIE 2019

Na de carnavalsdagen begon de Veertigdagentijd, de Vastentijd, met zijn Vastenactie.

Dit jaar was deze evenals in 2018 bestemd voor het project van Bart en Emmy van der

Grinten en de Co Foundation voor het project in Kitase waar men ijvert om kinderen naar

school te laten gaan met het oog op een goede toekomst.

Tal van activiteiten werden weer gehouden 

De opbrengst gedurende de Vastentijd in de Jongerenkerk Venlo bedroeg in 2019: 

285,00 euro

-14-



 

-15-



 

april 2019april 2019april 2019april 2019

woensdag 10 april 2019woensdag 10 april 2019woensdag 10 april 2019woensdag 10 april 2019

Brood bakken in De Locht en Palmhöltjes maken

Op woensdag 10 april gingen we met de communicanten en hun ouders naar De Locht om

brood te bakken in het kader van de 1e communie. Elk jaar weer een mooie belevenis

voor de kinderen. Het resultaat bestaat telkens uit lekkere broodjes die vaak thuis niet

eens halen.

Nadat de broodjes gebakken

waren, gingen we Palmhöltjes

maken in de Jongerenkerk als

voorbereiding op Palmzondag.

Zie het resultaat!
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Palmzondag 14 april 2019Palmzondag 14 april 2019Palmzondag 14 april 2019Palmzondag 14 april 2019

Gebedsdienst rond Palmzondag

en Palmhöltjesoptocht 

Op zondag 14 april was er om 10.00 uur een

gebedsdienst b.g.v. Palmzondag. De

communicanten waren aanwezig om mee voor te

gaan en aansluitend mee te gaan in de

Palmhöltjesoptocht, samen verkleed als apostelen

en met Jezus in hun midden, zittend op de ezel

Henkie.

zondag 28 april 2019zondag 28 april 2019zondag 28 april 2019zondag 28 april 2019

Bisschop Smeets bezoekt de

Jongerenkerk Venlo
De nieuwe bisschop Harrie Smeets bezocht in het weekend van

26-28 april het dekenaat Venlo. Op zondag 28 april na de viering

in de Martinuskerk, die toen tot basiliek verheven werd en een

receptie in Domani, kwam de bisschop op bezoek in de

Jongerenkerk. Daar werd hem verteld wat de Jongerenkerk zoal

doet en belangrijk vindt. De bisschop werd uitgenodigd een keer met ons te komen

vieren. Een uitnodiging die hij van harte aannam.
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mei 2019mei 2019mei 2019mei 2019

zondag 5 mei 2019zondag 5 mei 2019zondag 5 mei 2019zondag 5 mei 2019

JONGERENKERK WORDT OFFICIEEL 

FAIRTRADE KERK EN GROENE KERK
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Zondag 5 mei 2019 werd de viering vervangen door een bezinnende maaltijd waarbij ds.

René Silvis van de Joriskerk samen met Hub voorging in de bezinning. Het JK-koor

verzorgde de zang. Zo'n 70 mensen namen deel aan deze maaltijd, terwijl de Jongeren-

kerk al sfeervol was ingericht met diverse kramen van organisaties die actief zijn op het

gebied van de Global Goals. Ook buiten voor de Jongerenkerk stonden enkele kramen. 

De Werkgroep Fairtrade Jongerenkerk Venlo had samen met Joop Karremans van

FairVenlo veel werk verzet voor deze dag, die geheel in het teken stond van de Global

Goals: ‘duurzame wereldwijde doelen' .

Het programma van die dag zag er als volgt uit:

10.00-11.00 u. bezinnende broodmaaltijd met teksten, gezang en gebeden.

11.00-12.00 u. uitreiking titel Fairtrade gemeente aan de gemeente Venlo en onthulling

van de bordjes Fairtrade Kerk en Groene kerk van de Jongerenkerk Venlo

12.00-15.00 u. fairtrade-markt, Eerlijke Winkelroute, eventueel Workshop, muziek, een

drankje en een hapje.
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zondag 12 mei 2019zondag 12 mei 2019zondag 12 mei 2019zondag 12 mei 2019

EERSTE COMMUNIE IN DE JONGERENKERK

Eindelijk was het dan zover.

Met een sfeervolle viering op zondag 12 mei van de 1e communie van Senn, Nina, Tara,

Kay, Imke, Valerie en Guusje sloten we het 1e communieproject 2019 af. In een door de

ouders mooi versierde Jongerenkerk waren zo'n 200 aanwezigen om deze viering mee te

beleven.  Het thema van de 1e communie 2019 was´ VLIEG JE MEE!´.

De voorgangers in deze viering waren Piet Giesen, Truus en Hub en de communicanten en

hun ouders. De muzikale bijdrage was van ons eigen JK-koor. Naast wat passende 1e

communieliederen zong dat bij gelegenheid van Moederdag ook ‘Veur ôs mam'  en

passend in het thema ‘Vlieg je mee' ook Fly away.

Daarnaast was het ook bijzonder dat twee oma's, Petra Verhoeckx van Nina en Debby

Spunda van Guusje, beiden respectievelijk  ‘Kinderogen' en ‘Gelök' zongen.

We hopen dat we 7 jongelui iets hebben kunnen meegeven voor hun toekomst. Het was

een sfeervolle viering waarin iedereen enthousiast meedeed.
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Samen ontbijten stopt

Vanwege de teruglopende belangstelling en het feit dat Marjo een

aantal keren in haar eentje aan het ontbijt zat, heeft Marjo

besloten om te stoppen met het organiseren van een ontbijt bij

Ruitercafé Leurs, eens per maand op de 3e zaterdag. Marjo  geeft

aan dat ze het al die jaren met veel plezier heeft gedaan en dat

het ook altijd gezellig was.

Maar nu had ze toch definitief besloten te stoppen.

Een woord van dank aan Marjo voor al die jaren en voor de mooie momenten die ze

mensen op de zaterdagmorgens bezorgd heeft.

Namens alle mensen die tot nu deelnamen: MARJO BEDANKT!

juni 2019juni 2019juni 2019juni 2019

1 - 9 juni 20191 - 9 juni 20191 - 9 juni 20191 - 9 juni 2019

Pinksteractie: 

Geloven in de ander, een wereldwijde missie

  

Op zondag 2 juni 2019 was de collecte voor de Week Nederlandse Missionarissen, de

Pinksteractie. Dit jaar stond het werk van Jet Nauta en zr. Willy van Mer in de picture. De

een werkt in Mexico de ander in Kameroen.

De opbrengst om deze missionarissen te ondersteunen bedroeg: 75,00 euro.
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zaterdag 22 juni 2019zaterdag 22 juni 2019zaterdag 22 juni 2019zaterdag 22 juni 2019

Farewellconcert Tourdion in de Jongerenkerk Venlo

Een vaste groep die regelmatig concerten gaf in de Jongerenkerk Venlo was in zaterdag

22 juni weer te gast in de Jongerenkerk met hun Farewell-concert. 

Het was hun laatste concert omdat het koor stopt.

zondag 22 juni 2019zondag 22 juni 2019zondag 22 juni 2019zondag 22 juni 2019

AFSLUITING 54STE SEIZOEN

'Laten we oversteken'

Op zondag 30 juni sloten we het 54ste seizoen af en gingen we de

vakantieperiode in met 7 vakantievieringen op weg naar de start

van het 55ste seizoen op 25 augustus.

Dit jaar bleven we gewoon in de Jongerenkerk. We sloten na een

sfeervolle viering het seizoen af met een stukje vlaai, een hapje

en een drankje. Dank werd gezegd aan ieder die het afgelopen

seizoen meegeholpen hadden op welke manier dan ook. Zonder al

deze inzet was het 54ste seizoen niet het seizoen geworden dat

het geweest is.
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familieberichtenfamilieberichtenfamilieberichtenfamilieberichten
VAN WIE WE AFSCHEID NAMEN

Ook in dit 54ste 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.

Ine Görtjes

Op 26 september overleed Ine Görtjes, schoonzus van Max Görtjes. 

Ze was 59 jaar oud.

Ad Born

Op 29 november overleed Ad, 68 jaar oud. Ad was betrokken bij de Solidariteitsmaaltijd.

Cherl Kesselmans

Zij overleed 22 december slechts 29 jaar oud. Een nicht van een van onze bezoekers.

Sjaak Hendrikx

Sjaak overleed op 7 januari 2019, 63 jaar oud. Sjaak kwam vaker in de Jongerenkerk met

Vocalgroup Joy.

Fien van Selst

Op 17 januari 2019 overleed Fien van Selst, 92 jaar oud, moeder van Louise van den Brand

en oma van Max, Liz, Sofie en Joep. Ze was ooit lid van de JK Big Band.

Truus Bon-Kessels

Truus overleed op 3 februari 2019. Ze was 89 jaar oud. Ze was de vriendin van

oud-bestuurslid van de Jongerenkerk Frits van Moorsel.

Jacques Scheuten

Op 14 februari 2019 overleed Jacques Scheuten, 71 jaar oud. Jacques Scheuten zorgde

voor de glazen wand in onze Jongerenkerk.

Arend Klok

Arend woonde bij Domus. Hij overleed op 18 februari, 61 jaar oud. Op 6 maart werd hij

herdacht in de Jongerenkerk.

Will Bisschop

Will kwam vaak in de Jongerenkerk bij de maaltijden op woensdag. Will overleed op 20

februari, 51 jaar oud.  Op 6 maart werd hij herdacht in de Jongerenkerk.
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Toon Schelbergen

Toon Schelbergen, de vader van Leonie Nijholt van het Groenewold, overleed op 1 maart

2019, 96 jaar oud.

Hildegard van Essen-Scheffers

Op 23 februari overleed Hildegard. Nicht van Trees Janssen, bezoekster Jongerenkerk

Venlo.

Graad Elbers

Graad overleed op 8 maart in de leeftijd van 54 jaar. Graad kwam vaak bij de

Solidariteitsmaaltijd.

Antoon Rutten

Op 23 maart overleed bakker Antoon Rutten, 86 jaar oud. Betrokken bij de

Solidariteitsmaaltijd en wekelijks krijgen we van Bakkerij Rutten brood voor de maaltijd.

Joke Bense-Alderhout

Joke was de vrouw van Cees Bense, oud-voorzitter van de Jongerenkerk en in het

verleden vaste bezoekster van de Jongerenkerk. Joke was 85 jaar.

Jacob Lindackers

Dhr. Lindackers, vader van Monika, overleed in de leeftijd van 89 jaar op 12 mei. 

Dhr. Lindackers was vaak aanwezig tijdens de vieringen.

Mevr. Lysien

Mevrouw Lysien is de moeder van Anja van Bussel. Anja poetst elke week het Voorportaal.

Ze overleed begin juni 2019.

Tonnie Meulenkamp-Terlingen

Op 8 juni overleed Tonnie in de leeftijd van 85 jaar. Samen met haar man Will kwam ze

in het verleden vaak in de Jongerenkerk.

Wil Janssen

Wil was de tuinman bij het Groenewold. Hij overleed plotseling in de leeftijd van 58 jaar

op 9 juni.

Hans Geelen

Hans was een bezoeker van de Jongerenkerk en overleed op 18 juni, 79 jaar oud. We

namen in de Jongerenkerk afscheid van hem.

-25-



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

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

dit is een uitgave van de

Stichting Jongerenkerk Venlo

september 2019
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