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Inleidend woord
Het 57ste seizoen begon hoopvol. Coronamaatregelen waren zeer beperkt en we

mochten weer van alles. En we gingen er vol vertrouwen vanuit dat het weer een beet-

je een 'normaal' seizoen zou worden. 

Na twee jaar met allerlei beperkingen, maximaal 30 mensen in de vieringen, geen

vieringen, geen activiteiten, geen Solidariteitsmaaltijden zoals we gewoon zijn, geen

Nacht der Zielen, geen ….. noem maar op, stond er aan het begin van dit 57ste seizoen

de 1e communie 2020 gepland. Dat terwijl we op dat moment al gestart waren met

een nieuwe groep van maar liefst 11 communicanten.

Maar ook overal om ons heen kwam alles weer een beetje in beweging. Contacten

met partners en mensen met wie we als Jongerenkerk veel samenwerken begonnen

weer te lopen. Het aantal bezoekers op zondagmorgen groeide ook weer en langzaam

maar zeker kwamen we weer op het aantal van voor corona, zo'n 45-50 mensen. 

En toen, toen kwam het najaar eraan. Het aantal besmettingen groeide weer en on-

danks alle goede tekenen aan het begin van het seizoen, liep het toch weer anders.

Ondanks dat het JK-koor en het Triple Quartet zich aan het voorbereiden waren op

Kerstmis en alle hoop hadden op een Kerstmis zoals vanouds, liep het toch weer an-

ders.

In december werd afgekondigd dat de kerken GEEN vieringen meer mochten houden

NA 17.00 uur. Ja, gelukkig konden we op kerstavond om 16.00 uur onze Familiekerst-

viering houden met de families van de communicanten, maar kerstavond was het stil

in de Jongerenkerk, zoals in alle kerken.

Voor de zondagochtenden en de dagen als eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag had dat

gelukkig geen consequenties.

Gelukkig ging het in 2022 allemaal een beetje meer de goede kant op. De voorstel-

lingsviering van de 11 communicanten vond eind januari weer plaats, maar wel met

alle families in hun eigen bubbel, zoals ook de vaste bezoekers die er waren. We

mochten in 2022 weer carnaval vieren, maar dit jaar nog zonder Jocus Toekôms in de

Jongerenkerk. Wel was er 5 dagen een EHBO-post in de Jongerenkerk. En langzaam

maar zeker werd het beter. Maatregelen vervielen en maart-april werd de wereld

weer normaal.

En zo was ook dat 57ste seizoen een seizoen met twee gezichten, maar minder erg als

in 2020 en 2021.

Met inzet van zovelen en met inachtneming van alle voorzichtigheid draaide de Jong-

erenkerk vanaf het voorjaar 2022 als voorheen. Natuurlijk zijn er aanpassingen ge-

-1-



weest in onze vieringen, die ook na corona nog stand hebben gehouden zoals: lichtjes

aansteken VOOR de viering, vredeswens is niet meer allemaal gaan rondlopen, maar

ook slechts een en niet meer twee assistenten. Maar de stoelen schoven langzaam

weer naar elkaar en het koffie drinken verhuisde weer in zijn geheel naar het Voorpor-

taal zodat het oude en gezellige koffiedrinken er weer was.

En zo hobbelden we naar het eind van het 57ste seizoen, waarvan verderop in het

overzicht volgt wat er wel is geweest, waar we wel samen aan gewerkt hebben.

Zo heeft de Jongerenkerkgemeenschap op haar manier onder alle omstandigheden

geprobeerd er in dat 57ste seizoen het beste van te maken. Hierbij blijkt in ieder geval

dat de eerste behoefte van velen binnen onze gemeenschap is: het hebben van een

viering op zondagmorgen en het koffiedrinken erna. Het voorziet velen van een vast

punt in de week. Daarnaast is er iets dat verbonden is met en in het DNA zit van de

Jongerenkerk: het onder alle omstandigheden aandacht hebben voor en hulp te bie-

den aan hen die leven aan de rand van de samenleving en moeilijk het hoofd boven

water kunnen houden: dak- en thuislozen, arbeidsmigranten, mensen in financiële

problemen, mensen die te maken hebben met rouw en verlies en behoefte hebben

aan een arm om de schouder. Zo ontstond er ook een initiatief samen met de Free

Gospel Church om begin 2022 een douchegelegenheid te starten op de Declaranten-

weg 29, daar waar de Free Gospel Church haar onderkomen heeft. Hierbij zijn ver-

schillende leden van onze geloofsgemeenschap betrokken als vrijwilligers, naast vrij-

willigers uit de Keten Dak- en Thuislozen en van de Free Gospel Church zelf.

Terugblikkend constateer ik, mogen wij constateren dat ondanks haar 57 jaar de Jong-

erenkerk nog springlevend en relevant is binnen het dekenaat Venlo, maar zeer zeker,

misschien nog wel meer dan we dachten of denken, binnen de Venlose samenleving.

En dat is iets wat we allemaal SAMEN hebben bereikt met de inzet van zovelen.

Dank daarvoor en dat geeft goede inspiratie voor het 58ste seizoen dat op 11 septem-

ber 2022 zal beginnen. We weten niet wat het ons zal brengen en waar we mee gecon-

fronteerd zullen worden. De wereld met een oorlog op ons continent die zovele gevol-

gen heeft en zijn uitwerking heeft op mensen, zal daar ook invloed op hebben. Maar

gedachtig Leo Brueren willen we ook in dit 58ste seizoen er zijn voor allen die op ons

een beroep doen vanuit die Boodschap van die Man van Nazareth, die Leo samenvat-

te in één woord: liefde!

September 2022

Hub van den Bosch
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Jaaroverzicht 57e seizoen 

van 5 september 2021 - 17 juli 2022

In chronologische volgorde willen we nu een overzicht geven van de belangrijkste

zaken die de revue passeerden in dit 56e seizoen. De wekelijkse zondagsdiensten

zullen we niet vernoemen, behalve als deze een bijzonder karakter hadden of een

bijzondere intentie.

september 2021

ZONDAG 5 SEPTEMBER 2021

start van seizoen, thema:

"Ga open en laat je raken"

Op zondag 5 SEPTEMBER begon met een gebedsdienst het 57ste seizoen. Gelukkig

mocht ieder die wilde aanwezig zijn bij de start van het nieuwe seizoen. Het thema

was 'Wordt een ander mens'. De muziek werd verzorgd door het eigen JK-koor en Gé

op piano. We hadden goede hoop op een weer 'normaal' seizoen dat in ieder geval

begon op een manier zoals we gewend waren.
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WOENSDAG 8 SEPTEMBER 2021

start eerste communieproject 2022

“Gods grootste geschenk”

In september startten we ook weer met de voorbereidingen van de eerste communie

in 2022. De eerste bijeenkomst vond plaats op 8 september met maar liefst 11

jongelui: Angelina, Nout, Jada, Nadia, Luca, Liliana, Joanie, Lynn, Lyenne, Beatriz en

Chenna samen met hun ouders. Het eerste communietraject had nog last van de be-

perkingen vanwege corona, maar verliep  toch normaler dan het vorige. Ondersteund

door Truus en Hub gingen we op weg naar de eerste communie, die op zondag 29 mei

2022 zou gaan plaatsvinden

ZONDAG 12 SEPTEMBER 2021

eerste communie 2021

'In de wolken'

Op zondag 12 september 2021 was er in

de Jongerenkerk de 1e communieviering

waarin Zoë, Joris, Lizzy, Britt en Daan de

eerste communie deden.

Het was een sfeervolle viering in een

goed gevulde Jongerenkerk waarbij de

familie Roodbeen (familie van Joris, één

van de communicanten), familie Bartels

en de familie Boom de muziek verzorg-

den naast de liederen die de communi-

canten zongen. 

Verder speelde Joke van der Essen mee,

moeder van Britt, ook één van de

communicanten.

Met deze viering sloten we het eerste communietraject 2020-2021 af, na een

voorbereiding in coronatijd met de nodige dingen die niet konden doorgaan. We

hopen dat de communicanten Joris, Zoë, Lizzy, Daan en Britt mooie herinneringen

overhouden aan hun eerste communie.
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18 - 28 SEPTEMBER 2021 VREDESWEEK 2021

Iedereen kent wel het gevoel er even niet bij te horen en te worden uitgesloten.

Sommigen ervaren dat ze stelselmatig niet gehoord worden en dat ze geen onderdeel

uitmaken van een groter geheel. Deze uitsluiting ligt diep verankerd in onze

maatschappij. Er is pas sprake van vrede als er recht wordt gedaan aan iedereen.

Voor 2021 koos PAX 'inclusief

samenleven' als thema van de

Vredesweek.

ZATERDAG18 SEPTEMBER 2021

Opschoonactie

'Opgeruimd staat netjes'

Op zaterdag 18 september vond er

in het kader van World Cleaning

Day en is.m. met  Venlo Schoon,

Groenewold, HomePlus, Joriskerk,

Wijkcomité Binnenstad, Wereld-

winkel, FairVenlo, Julianaparkgroep

e.a. een opschoonactie plaats. 

Deze werd afgesloten met een

broodje en soep in de Jongeren-

kerk Venlo.
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deelnemers Opschoonactie september 2021

VRIJDAG 24 SEPTEMBER 2021  HEILIGE HUISJES TOCHT

“ONTWORTELDE BOOM”

Op vrijdag 24 september 2021 vond er

een bijzondere Heilige Huisjestocht

plaats in het kader van de Vredesweek

2021.

We bezochten het Vastenavondkamp

waar een kunstenaar een ontwortelde

boom had opgehangen waar rondom

heen de wijk allerlei activiteiten organi-

seerde.

Op VRIJDAG 24 SEPTEMBER 2021 was

de Heilige Huisjestocht in deze wijk en

bezochten we diverse 'heilige huisjes' in

het Vastenavondkamp.

Wij konden werkstukken bekijken, ge-

maakt door mensen van Werkatelier

'Weefkracht'. Zo'n 35 mensen namen

deel aan deze Heilige Huisjes Tocht. 
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oktober 2021

WOENSDAG 20 OKTOBER 2021

LEZING KLIMAAT EN ECOLOGIE IN DE JONGERENKERK VENLO

Op woensdagavond 20 oktober kwamen Haiko Meelis en Carolien Caspers van Extinc-

tion Rebellion Roermond naar de Jongerenkerk om een presentatie te verzorgen over

Klimaat & Ecologie. Naar aanleiding van recente ontwikkelingen legden zij uit wat de

gevolgen van klimaatverandering zijn voor de Schepping. 

Extinction Rebellion is een internationale beweging die zich onder meer tot doel stelt

bewustwording te creëren, dat het noodzakelijk is om onze manier van leven te veran-

deren.

De organisatie can die avond was in handen van Fairtrade en Groene Kerk Jongeren-

kerk Venlo i.s.m. Extinction Rebellion.

ZONDAG 24 OKTOBER 2021

Missio Wereldmissiemaand 2021

'We moeten immers wel spreken 

over wat we gezien en gehoord hebben.'

Op 24 oktober was het Missiezondag. 

Met bovenstaand citaat uit het boek Handelingen 4,20 voerde Missio in 2021 de

campagne voor de Wereldmissiemaand. We werden opgeroepen om datgene wat we

meedragen in ons hart naar anderen te brengen, aldus paus Franciscus. Missio bracht

in de Wereldmissiemaand de kerk van Guinee voor het voetlicht. De geschiedenis van

de kerk van Guinee is jong en richt zich onder meer op onderwijs. Ze heeft een caritas
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opgebouwd en is actief in de gezond-

heidszorg. 

De opbrengst van de collecte bedroeg:

€ 245,--

DONDERDAG 24 OKTOBER 2021
NACHT DER ZIELEN 2021

FILM: NOMAD LAND

Vanwege corona-beperkingen die toen weer gingen gelden mochten slechts 30 men-

sen aanwezig zijn bij de volgende film.

Fern (Frances McDormand) rouwt om een leven dat haar is ontnomen. Het lijkt erop

dat ze relatief gelukkig was in Empire, Nevada, een van die vele kleine Amerikaanse

steden gebouwd rond industrie. Toen de gipsfabriek daar sloot, werd de stad Empire

er letterlijk mee afgesloten. In zes maanden tijd was de hele postcode geëlimineerd. In

deze nachtmerrie stierf de man van Fern, waardoor ze helemaal alleen achterbleef en,

nou ja, ze houdt meer van het woord 'huisloos' dan van 'dakloos'. Fern gaat op zoek

naar werk als seizoensmedewerker in een Amazon-centrum, gaat in haar busje wonen

en raakt uiteindelijk betrokken bij een groep moderne nomaden, mensen die soms

geïmproviseerde gemeenschappen vormen, maar ze komt onvermijdelijk weer alleen
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te staan. Fern is het onvergetelijke middelpunt van Chloé Zhao's meesterlijke 'Nomad-

land', een film die poëzie vindt in het verhaal van een schijnbaar gemiddelde vrouw.

Het is een prachtige film die afwisselend dromerig is in de manier waarop hij de

schoonheid van dit land vastlegt en door zijn verhaal over het soort persoon dat we

normaal niet in films zien. 

NOVEMBER 2021

DINSDAG 2 NOVEMBER 2021

NACHT DER ZIELEN 2021: 'ONTWORTELD ZIJN!'

Op dinsdag 2 november was de Nacht der Zielen. Deze werd georganiseerd door Pris-

ma en dit jaar in samenwerking met de buurt Vastenavondkamp. Daar liep al een jaar

een project waarbij buurtbewoners betrokken waren en waar men samenkwam rond

de 'ontaarde boom' van kunstenaar Daan van Gelswijk.

Dit jaar wilden we bij dit initiatief aansluiten met de Nacht der Zielen.

Het thema was 'ontworteld zijn'. 'Ontworteld zijn', kun je ook zijn bij verlies. Verlies in

de breedste zin van het woord: door een overlijden, verlies van een baan of relatie,

een verhuizing of emigratie.

Rond de 'ontaarde boom' wilden we daar met muziek, gesproken woord, zang en

rituelen bij stilstaan.

Bij deze Nacht der Zielen was muziek door Helma van der Leeuw. Wies Timmermans

vertelde over haar werkstuk in het kader van het project "Weefkracht' en Daan van

Gelswijk vertelde over

het idee achter de 'on-

taarde boom'. Er waren

zo'n 25 mensen aanwe-

zig. Aansluitend hebben

we lichtjes geplaatst bij

de 'oude' graven op deze

plek omdat het een oud

kerkhof betreft.
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ZONDAG 7 NOVEMBER 2021

Allerzielen en Allerheiligen in de Jongerenkerk Venlo

Op zondag 7 november herdachten we in de woord- en communieviering om 10.00

uur allen die stonden opgeschreven in het Boek van de Gemeenschap en die overle-

den waren in de periode van 1 november 2020 tot 7 november 2021.

Voor allen ontstaken we een licht. De families van hen die overleden waren, waren

uitgenodigd aanwezig te zijn om dat licht te ontsteken.

Met zo'n eenvoudig gebaar stonden we stil bij het verlies van de dierbare en wilden

we uitstralen dat we er ook zijn voor allen die achterblijven en die het verlies een plek

dienen te geven in hun leven, een leven zonder hen die gestorven zijn.

ZONDAG 26 NOVEMBER 2021

Sinterklaas in de Jongerenkerk Venlo

Op zondag 28 NOVEMBER, de 1e zondag in de

Adventstijd, was Sinterklaas in de Jongerenkerk

Venlo.

Veel grote maar vooral kleine mensen, met name

de 11 communicanten met hun zusjes en broer-

tjes en ouders, waren aanwezig om de Goedhei-

ligman na twee jaar weer welkom te heten in ons midden.

Zo maakte de gemeenschap in deze viering ook een eerste kennismaking met de com-

municanten van 2022 die meehielpen in de viering.

Het thema in deze viering stond ook in het teken van de Adventsactie van Solidaridad:

'samen solidair voor haar toekomst'. Solidaridad steunt vrouwen in Ghana die werken

in de goudmijnbouw om een eigen bedrijfje op te zetten, waarmee ze wat extra's kun-

nen verdienen voor hun gezinnen. Op een kindvriendelijke wijze was het thema uitge-

werkt en Sinterklaas vertelde daar wat goede woorden over tot groot en klein.
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samen solidair voor haar toekomst

ZONDAG 26 NOVEMBER 2021Begin van de Advent

        ADVENTSACTIE 2021

In de Adventstijd 2021 gaven we in de

Jongerenkerk aandacht aan de Advents-

actie van Solidaridad en stond de collec-

tebus klaar.

Samen solidair voor haar toekomst!

Er is veel armoede in Ghanese dorpsgemeenschappen die leven van de kleinschalige

goudmijnbouw. Met name vrouwen hebben het zwaar. Zij worden ongelijk behandeld

waardoor ze te weinig verdienen, voor seksueel geweld moeten vrezen en niet kunnen

investeren in hun ondernemingen voor een leefbaar inkomen.

Om de armoede het hoofd te bieden, krijgen zij met hulp van Solidaridad de kans om

een eigen bedrijf op te bouwen en op te komen voor hun rechten. Zo helpen vrouwen

zichzelf, hun gezin en hun community vooruit.

Om deze problemen van de vrouwen en hun gezinnen van de kleinschalige goudmijn-

bouwgemeenschappen het hoofd te bieden startte Solidaridad een bijzonder project.

Belangrijk onderdeel van het project is een innovatief spaarfonds, waaruit vrouwen

een lening krijgen om te investeren in hun bedrijf in of rondom de goudmijn. De vrou-

wen beheren het fonds zelf. Tegelijkertijd volgen zij trainingen in ondernemerschap,

leiderschap en gezinsplanning. Zo helpen vrouwen zichzelf, hun gezin en de gemeen-

schap vooruit.

Het effect daarvan is al snel zichtbaar. Zowel thuis, waar de armoede afneemt, als in

hun gemeenschap. De deelnemende vrouwen laten zien dat zij succesvol kunnen zijn

met hun bedrijf en verdienen inmiddels een leefbaar inkomen. De deelnemers beta-

len de leningen snel terug. Dat betekent dat de financiële investering lang zal door-

werken en dat veel vrouwen gebruik kunnen maken van hetzelfde fonds. Dit, samen

met de trainingen over gendergelijkheid, vergroot hun betrokkenheid bij te maken

beslissingen in de thuissituatie en heeft hun positie in de gemeenschap verbeterd.

En er zijn nog veel meer vrouwen die graag willen deelnemen. Helpt uw gemeenschap

mee om meer vrouwen het programma te bieden waarmee ze werken aan een beter

inkomen en gelijke rechten? De steun van uw gemeenschap is namelijk hard nodig.

Samen solidair in de strijd tegen armoede is winst voor ons allemaal!

De opbrengst van de actie bedroeg: 238,00 euro
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DECEMBER 2021

KERSTMIS 25 DECEMBER 2021

Hadden we goede hoop dat we Kerstmis 'nor-

maal' zouden kunnen vieren, een lockdown

gooide roet in het eten. Hiermee waren we

genoodzaakt e.e.a. aan te passen, want na

17.00 uur tot 07.00 uur in de ochtend mochten

er GEEN vieringen plaatsvinden in de kerken.

Daarmee waren we genoodzaakt om met een

beperkt aantal van 30 mensen de FAMILIE-

KERSTVIERING  te verplaatsen naar 15.30 uur.

De KERSTAVONDVIERING VAN 22.00 UUR

kwam te vervallen en we vierden op 1e Kerst-

dag om 10.00 uur met zang van het eigen JK--

KOOR in een feestelijke viering 1E KERSTDAG.

Het was even niet anders.

GESLAAGDE FAMILIEKERSTVIERING

Ondanks de lockdown

vond er op vrijdag 24

december om 15.30

uur een FAMILIEKERST-

VIERING  plaats met de

communicanten en

oud-communicanten

en hun families  in de

Jongerenkerk Venlo.

Zo'n 25 kinderen en 40

ouders, opa's en oma's

en broertjes en zusjes

namen deel aan deze

viering, waarin de

communicanten en

oud-communicanten

aangevuld met broer-

tjes en zusjes het kerstspel speelden. Het geheel werd omlijst met kerstliedjes. Fijn dat

dit ondanks alles toch kon!
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Wij kunnen

als enkeling

de duisternis niet

afschaffen,

geen zinloze oorlogen voorkomen

en niet

de honger

van hele volkeren stillen .

Maar … ieder van ons

kan de wereld

een beetje leefbaarder

en menselijker maken door

een glimlach te toveren op het gezicht

van een medemens,

een beetje licht te brengen

bij de verdrietige mens

en de mens

die eenzaam is

een plek te geven aan tafel.

De ogen van het Kind

zouden ervan stralen

Het bestuur en de medewerkers

van de Jongerenkerk Venlo wensen eenieder

een zalig Kerstmis en een voorspoedig 2022

Van harte nodigen wij u uit voor

de Nieuwjaarsontmoeting zondag 2 januari 2022

van 11.00 - 13.00 uur Jongerenkerk Venlo

Minderbroedersstraat 1

-13-



januari 2022

ZONDAG 2 JANUARI 2022 NIEUWJAARSONTMOETING

Op zondag 2 januari 2022 was er na twee jaar toch weer onze jaarlijkse Nieuwjaars-

ontmoeting. We wensten elkaar het beste voor dit nieuwe jaar 2022.

LEO BRUEREN 12 JANUARI 2012 - 12 JANUARI 2022

Bij de meeste herdenkingen van kapelaan Leo Brueren is één aspect onderbelicht

gebleven. Hij is heel zijn leven blijven studeren. Hij stopte daar niet mee na het verla-

ten van het Groot Seminarie bij zijn priesterwijding in 1951. De president van dat se-

minarie,  prof. Féron, heeft hem blijvend geïnspireerd. Hij las veel, vooral theologie.
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Meestal begon hij een boek achteraan en startte daarna pas bij het begin. Met een

gele viltstift ging hij over passages die hij terug wilde vinden. Vooral boeken van Küng

hielden hem bezig, ook van andere Duitse geleerden. Soms las hij ze in het Duits,

maar meestal vertaald. Ook Bonhoefer las hij en eveneens prof. Alfrink, de latere kar-

dinaal. Hans Küng bezocht hij met enkele leden van de Jongerenkerk tijdens de terug-

reis uit Zwitserland, waar ze vakantie hadden gevierd. Leo gaf ook veel boeken weg

aan leidende figuren uit de Jongerenkerk. Hij wilde de inspiratie delen en het dieper

denken bevorderen. De ontwikkeling in het denken over God en de mensen bleef hem

boeien. Het kerkelijk recht en de kerkelijke dogmatiek boeiden hem niet, in elk geval

veel minder. Geloven was voor hem niet per se iets voor IN de kerk. Hij vond zichzelf

een existentialist, zich daarmee plaatsend in de modieuze filosofische stroming van

die tijd. Hij was geen wetenschappelijk, maar een praktisch wezen, maar naar de we-

tenschap bleef hij zijn leven lang hunkeren. Leo had meer aspecten dan die zo sterk in

die priester naar voren kwamen.

Harry Notenboom

ZONDAG 30 JANUARI 2022

Presentatieviering 11 communicanten 2022

Op zondag 30 januari 2022 hebben Nadia, Beatriz, Nout, Luca, Liliana, Angelina, Joa-

nie, Lyenne, Jada, Chenna en Lynn zich voorgesteld in de viering in de Jongerenkerk.

Zoals gewoonlijk begon die om 10.00 uur.

In september waren we begonnen met deze 11 kids om samen op weg te gaan naar

de eerste communie op zondag 29 mei. We deden dit aan de hand van het werkboek

'Gods grootste geschenk'.

Veel Jongerenkerkers waren aanwezig in deze viering om hen welkom te heten en

samen met hen deze viering te vieren.
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februari 2022

ZONDAG 27 FEBRUARI 2022

Vastelaovend 

'MAAK D'R WAT MOEIS VAN!'

Geen Jocus Toekôms in de

Jongerenkerk op 27 februari 2022

In verband met het niet doorgaan van

carnaval in 2022 was ook Jocus Toekôms

niet in vol ornaat aanwezig in de Jonge-

renkerk Venlo op carnavalszondag 27 fe-

bruari.

Dit jaar zouden alle carnavalsvierders net

als in 2021 thuis zijn, omdat de pandemie die ons nog steeds parten speelde het niet

toestond drie dolle dagen te beleven.

Geen Boëte Gewoeëne Boeëtezitting, geen optochten, geen nieuwe prins carnaval,

geen drukke café's en volle straten …. 

In 2021 was de oproep: Vastelaovend vierse thoes!

Ondanks het niet doorgaan van de Vastelaovend riep Jocus in 2022 op om 'er iets

moois van te maken.'

maart 2022

Vastenactie 2022

Thema 2022: LANDRECHTEN: 

'Je land is je leven'

De diepe verbondenheid van inheemse volken met hun land
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Vastenactie 2022 stond in het teken van

landrechten. Een belangrijk onderwerp, dat

grote invloed heeft op mensen, maar ook op

natuur en milieu.

In Guatemala steunde Vastenactie met een

lokale partner drie Maya-gemeenschappen die

opkomen voor hun rechten.

Gedurende de Vastentijd stond in de

Jongerenkerk de collectebus klaar staan voor

een gift voor dit project.

De opbrengst bedroeg: 470,00 euro

Avondgebeden in de Veertigdagentijd 

rond het HONGERDOEK 2021 - 2022

Door de plotselinge dood van pastoor Kunnen op 1 januari 2022, die initiator was

achter avondgebeden in de Vastentijd, kregen we via Ds. René Silvis de vraag of dat in

de Jongerenkerk zou kunnen in samenwerking met de Taizégroep. 

Zo waren er in de vastentijd 3 avondgebeden rond het Hongerdoek

Thema: 

U GEEFT MIJN VOETEN DE RUIMTE

de kracht van verandering

Woensdag 9 maart, 23 maart en 6 april
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Hongerdoek 2021 - 2022

ZATERDAG 19 MAART 2022

Heilige Huisjes Tocht

10.00-13.00 uur Lomm

In het kader van de Vastenactie 2022 was op ZATERDAG 19 MAART 2022 een HEILIGE

HUISJES TOCHT. Dit jaar begaven we ons naar Lomm. Daar liepen we langs de Maas

en bijzondere plekken, Heilige Huisjes, in Lomm.

Er werd verteld over de Maas en wat er de afgelopen jaren al was gedaan en wat in de

planning staat om Lomm te behoeden voor overstromingen.

Daarnaast kwamen we op die route ook bijzondere plekken tegen en gebouwen waar

we even bij stilstonden.

Na afloop dronken we koffie en thee in

het Parochiecentrum.
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april 2022

MAANDAG 4 APRIL 2022

In het kader van de Vastenactie 2022 was er op maandag 4 april een film over

landrechten. Het betrof de film 'Lemon Tree'. Een verhaal over een Palestijnse vrouw

wier bestaansrecht werd bedreigd omdat een Israëlische minister naast haar kwam

wonen en dat had de nodige gevolgen.

ZONDAG 10 APRIL 2022 PALMZONDAG

Palmpasenviering en Palmhöltjesoptocht

In 2020 en 2021 ging het vanwege

corona niet door, maar dit jaar was er

weer een Palmhöltjesoptocht. In de

Jongerenkerk Venlo begonnen we op

zondag 10 april met een gebedsdienst,

waaraan ook onze communicanten

meewerkten.

Aansluitend aan de viering gingen we

naar de Martinusbasiliek in gezelschap

van de ezel om daar deel te nemen aan

de Palmhöltjesoptocht.
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Het was mooi om te zien dat deze traditie zoals vanouds na twee jaar weer opgepakt

werd.

Het was drukker dan tijdens de laatste editie in 2019.

WOENSDAG 13 APRIL 2022

BROOD BAKKEN IN DE LOCHT MET DE COMMUNICANTEN

Op woensdag 13 april trokken we met de communicanten en een aantal ouders en

Ruud Willemsen naar De Locht om brood te bakken. Zie het resultaat.
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ZATERDAG 23 APRIL 2022

"OPGERUIMD STAAT NETJES"

Op zaterdag 23 april 2022 gingen de samenwerkende

organisaties na eerdere geslaagde halfjaarlijkse op-

schoonacties deze acties weer vervolgen. Onder het

motto "Opgeruimd staat netjes" maakten de Jong-

erenkerk, Joriskerk, Fair Venlo, jongeren van Home+,

Wijkoverleg Binnenstad, werkgroep Julianapark, 't

Groenewold en de Wereldwinkel groen in de binnen-

stad schoon. Deze keer langs de Maaskade, de spoor-

kant van de Koninginnesingel, Roermondse Poort,

talud NS langs Koninginnesingel, fietsbrug, de kop

van Weerd, het Juliana- en Nolenspark. De organisa-

ties zijn allemaal actief in de binnenstad en werken al

samen op het gebied van fairtrade en willen dat ook graag doen met andere activitei-

ten, die helpen om de wereld een beetje beter te ma-

ken. Ieder vanuit zijn eigen achtergrond. Zij zijn daarin

niet uniek. Wereldwijd is er een integrale actie-agenda

voor duurzame ontwikkelingsdoelstellingen: de 17

Global Goals. Leiders van 193 landen hebben toege-

zegd zich in te zetten om de doelen vóór 2030 te reali-

seren. 

Met de schoonmaakactie droegen de Venlose organi-

saties lokaal bij aan doelstelling 11 "Duurzame steden

en gemeenschappen" en probeerden ze zo bewustzijn

voor de directe omgeving te kweken.

Koninklijke onderscheidingen voor 

Noud Linders en Hub van den Bosch

Eind april werden twee mensen verrast door een koninklijke onderscheiding.

Het had Zijne Majesteit de Koning behaagd om aan een tweetal Jongerenkerkers een

koninklijke onderscheiding toe te kennen. 

Noud Linders - lid in de orde van Oranje-Nassau

Het was maandagavond 25 april 2022 in een druk bezette Jongerenkerk Venlo.

Burgemeester Antoine Scholten was aanwezig om NOUD LINDERS uit Blerick, lid van

onze Jongerenkerkgemeenschap, een onderscheiding uit te reiken.

Dit vanwege zijn vele vrijwilligerswerk binnen de Jongerenkerk, maar ook voor De

Zorggroep en bij Emmaus Feniks in Tegelen en vooral ook voor zijn familie.
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een totaal verraste en beduusde Noud kreeg de
versierselen opgespeld door burgemeester Scholten.

Noud hoef je maar te vragen en hij

staat altijd klaar om, bij wat het ook

is, de handen uit de mouwen te ste-

ken en behulpzaam te zijn.

Of het nu voor een klusje in de Jong-

erenkerk is, om iemand op te halen

en weg te brengen, om te helpen bij

de vieringen op zaterdag in de

Meeuwbeemd of als vrijwilliger mee

te werken bij Emmaus Feniks, niets is

hem teveel.

Voor al die belangeloze inzet heeft

het Zijne Majesteit de Koning be-

haagd om Noud te benoemen tot lid

van Orde van Oranje Nassau.  

Hub van den Bosch - ridder in de orde van Oranje-Nassau

Als iemand een lintje heeft verdiend, is het wel onze eigen pastor: Hub van den Bosch.

Iemand die altijd bezig is iets voor en met mensen te regelen, te organiseren, hen bij

te staan op vele manieren. Altijd tijd voor hen en met volledige inzet.

Hub heeft dinsdagochtend 26 april uit handen van de burgemeester van de gemeente

Peel en Maas, mevrouw W. Delissen, een koninklijke onderscheiding ontvangen. Hij is

benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Hubs arbeidsovereenkomsten met de Jongerenkerk en met Dichterbij beletten hem

niet daarnaast nog tal van andere activiteiten te initiëren of er anderszins bij

betrokken te zijn. Hierbij werden genoemd:

! Straatpastoraat (Geestelijke) bijstand en ondersteuning van dak- en thuislozen en

arbeidsmigranten)

! Dekenaat Venlo-Tegelen:

Missiezaken, vredesvraagstukken, ontwikkeling parochies en duurzaamheids-

activiteiten

! Stichting Leven rond de Dood:

Voorzitter, stervens- en rouwbegeleiding

! Schuldhulpmaatje:

Lid stuurgroep, organisatie schuldhulpverlening, intervisiebijeenkomsten.

! Bindkracht:

Secretaris stuurgroep, vrijwillige en professionele banden in het brede werkveld

van armoede.

! Prisma:

Penningmeester, activiteiten op het raakvlak van kunst en religie.
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v.r.n.l.: burgemeester mevrouw W. Delissen, Hub van den
Bosch en zijn vrouw Bridget.

! Vakvereniging CNV-Vereniging pastoraal werkenden, afd. Limburg Voorzitter,

belangenbehartiging beroepsgroep.

Hub en Noud, 

van harte proficiat 

het is jullie van harte

gegund!

mei 2022

ZONDAG 22 MEI 2022      CONCERT JK BIG BAND 

Na twee jaar uitstel was het eindelijk zover

dat het weer kon en mocht. In 2020 bij 75

jaar bevrijding had onze JK Big Band een

'Vrijheidsconcert' gepland in de Jongeren-

kerk. Alle voorbereidingen waren getroffen

en toen kwam corona.

Nu twee jaar later een en ander weer mocht,

was het dan zover. De naam was aangepast

van 'Vrijheidsconcert' naar 'Concert in Vrij-

heid'.

In een goedgevulde Jongerenkerk Venlo gaf

onze JK Big Band een spetterend concert. 
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ZATERDAG 28 MEI- ZONDAG 5 JUNI  2022 

PINKSTEREN EN DE PINKSTERACTIE

Week Nederlandse Missionaris 2022

Werken aan een 

rechtvaardige wereld

De Week Nederlandse Missionaris (WNM) ondersteunt Nederlandse missionarissen

en missionair werkers financieel zodat zij zich elke dag opnieuw kunnen inzetten voor

kwetsbare mensen wereldwijd. Zo dragen zij bij aan een rechtvaardige wereld waarin

ieder mens telt. Dit doet de WNM al meer dan vijftig jaar!

Ook in deze tijden waarin het coronavirus de wereld in zijn greep houdt, blijven de

missionarissen en missionair werkers zich wereldwijd inzetten voor hun medemens.

Ieder mens telt mee.

Op zondag 29 mei 2022 stond de collectebus klaar om een bijdrage te ontvangen. Dit

omdat wij op Pinksteren altijd een extra collecte houden voor onze eigen Jongeren-

kerk.

De opbrengst bedroeg:  85,00 euro

ZONDAG 29 MEI 2022

eerste communieviering

Op zondag 29 mei 2022 deden Luca, Jada, Joanie, Liliane, Chenna, Nout, Nadia, Lyen-

ne, Angelina, Beatriz en Lynn de eerste communie in de Jongerenkerk. Om 10.00 uur

was een eucharistieviering waarin Ruud, Truus en Hub samen met de communicanten

voorgingen.

De muziek werd verzorgd door het JK-koor en de communicanten.

Iedereen was van harte welkom om samen met de communicanten en hun ouders,

broers en zussen, ooms en tantes en opa's en oma's deze feestelijke gebeurtenis te

vieren. In een druk bezette Jongerenkerk was het weer een feestelijke viering.
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eerste communicanten 2022

juni 2022

In juni waren er geen aparte bijeenkomsten gepland.

juli 2022

ZATERDAG 9 JULI EN ZONDAG 10 JULI 2022

2 concerten JK Big Band

De JK Big Band verzorgde in samenwerking met Stichting ZING Noord-Limburg en

Zangstudio Cheryl Zwiggelaar 2 zangconcerten, te weten op zaterdag 9 juli in Grand

Café Onder de Linden, zorglocatie De Horstgraaf, Maria Auxiliatrix.

Op zondag 10 juli was het tweede concert in de Jongerenkerk Venlo.

Beide concerten begonnen om 14.30 u. en waren gratis toegankelijk.
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Ook bij dit 2e concert van onze JK Big band

was het weer gezellig druk in de Jongeren-

kerk.

ZONDAG 17 JULI 2022

AFSLUITING 57STE SEIZOEN

Op zondag 17 juli 2022 sloten en we het 57ste seizoen af. Gelukkig mocht er

gedurende dit seizoen steeds meer. Gingen we steeds verder als maatschappij en als

Jongerenkerk open, mochten we weer zoals vanouds samen vieren op zondagmorgen.

Bij elkaar komen, elkaar ontmoeten, het is een belangrijk moment voor de mensen

van de gemeenschap. Samen met velen, samen met eenieder hebben we er het beste

van gemaakt in dit 57ste seizoen. Ieder op haar of zijn eigen plek, ieder met haar of

zijn eigen talenten,

waarmee zij of hij bijgedragen heeft. We waren samen op de mooie momenten, maar

ook op de droeve momenten. We kwamen samen om het leven te vieren of om een

geleefd leven te vieren. Een woord van dank aan eenieder die, al is het maar met het

kleinste steentje, heeft bijgedragen aan dit seizoen in de Jongerenkerk Venlo. We

gingen de vakantieperiode in. Dat wilde niet zeggen dat we stil lagen … integendeel,

ook in vakantietijd gold en geldt:

WE ZIEN JE OM 10.00 UUR IN DE

JONGERENKERK!

Op 11 september zullen we met het 58ste seizoen starten.

Hopelijk mag dat seizoen coronavrij blijven en ik

weet zeker: ook in dat 58ste seizoen:   MAKEN WE ER SAMEN MEER VAN!

-26-



van wie wij afscheid namen
Ook in dit 57e 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.

Piet Giesen:

Woensdag 1 september 2021 overleed Piet Giesen. Jarenlang was Piet betrokken bij

de Jongerenkerk als voorganger en lid van het pastoraal team. Piet was 82 jaar oud.

Huub van Gestel

Zwager van Noud Linders, overleed op 2 september 2021, 77 jaar oud. Huub deed in

het verleden klusjes binnen de Jongerenkerk.

Johan Rouleaux, Boekie

Johan overleed op dinsdag 28 september 2021. Hij kwam altijd naar de Solida-

riteitsmaaltijd op de woensdagen. Boekie was 77 jaar oud.

Joep Trinekens

Op 17 oktober 2021 overleed Joep Trinekens, hij was een zwager van Wiel Janssen.

 

Zwager van Henneke Roox

In de week voor 31 oktober overleed de zwager van Henneke die in Frankrijk

woonachtig was.

Dhr. Bongers

Op 25 oktober 2021 overleed dhr. Bongers, de vader van Marjo en Ans Bongers.

Ludo Panheels

Op 7 december 2021 overleed Ludo, 77 jaar oud, hij woonde net een tijdje bij Moveoo.

Mevr. Truus Neesen-Joosten

Op 16 december 2021 overleed mevr. Neesen-Joosten, 86 jaar oud. Zij was de moeder

van Brigitte Neesen.

Mevr. Mia Verbeek-in 't Zandt

Op 22 december 2021 overleed mevr. Verbeek-in 't Zandt, 98 jaar oud. Zij was de

moeder van Leo Verbeek en schoonmoeder van Marlie en oma van Heleen en

Liesbeth.
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Mevr. Etty Lahaye-Boots

Op 22 december 2021 overleed Etty. Etty was decennia lang betrokken bij de

Jongerenkerk, huisgenote, steun en toeverlaat van Leo Brueren. Etty was 91 jaar oud. 

Ed van Delden

Op 24 december 2021 overleed Ed van Delden, vriend van deken Spee en voorganger

in met name de Familiekerk. Ed was 72 jaar oud.

Harry van der Schoor

Op 28 december 2021 overleed Harry van der Schoor, lid van de Joriskerk en

betrokken bij de Fairtradegroep van de Jongerenkerk. Harry werd slechts 71 jaar oud.

Tjeu Kunnen

Tjeu Kunnen overleed op 1 januari 2022. Tjeu betrokken pastoor, voorganger van 't

Ven. Tjeu was 85 jaar oud.

Mevr. Tip

Op 16 maart overleed mevr. Tip. Zij was de moeder van Daphne Tip van 't

Groenewold. Zij was 85 jaar oud.

Lilo Stark

Op 18 maart 2021 overleed Lilo Stark. Decennia lang samen met Wim betrokken bij de

Jongerenkerk. Kosteres, Vastenactie en met name inzet voor vluchtelingenwerk

kenmerkten haar betrokkenheid. Lilo werd 87 jaar oud. Ze overleed een dag voor haar

88ste verjaardag.

Bep Notenboom

Op 5 april 2022 overleed Bep Notenboom-Oosterop. Bep was de echtgenote van

Harrie Notenboom, met wie ze lief en leed deelde gedurende meer dan 60 jaar. Bep

kwam af en toe naar de Jongerenkerk, met name met Kerstmis. Bep was 94 jaar.

Math Vola

In de week voor 19 juni overleed Math Vola, echtgenoot van Marije Vola, die jarenlang

lector is geweest in de Jongerenkerk.

Dhr. Jan Schreurs

Dhr. Schreurs is overleden in juni 2022 en begraven op 25 juni 2022. Hij was een oom

van Nellie en Peter Schreurs. Hij mocht 92 jaar worden.
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vreugdevolle gebeurtenissen

Geboorte

19 juni 2022

Geboorte Zora, kleindochter van Aggie en Harrie van

der Plaat

Jubileum

Op 4 maart 2022 vierden Gé en Truus van der Heijden - Gerards dat zij 50 jaar

getrouwd waren. 

Andere heuglijke feiten:

Koninklijke onderscheidingen voor dhr. Noud Linders en dhr.

Hub van den Bosch
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praktische 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. Marieke van Heijst-Joosten,

secretaris

Herungerstraat 190

06-28201133

Mj.hvh@home.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:

Hub van Den Bosch 06-10729578

of jongerenkerkvenlo@hetnet.nl

JK on line

Website JK: www.jkvenlo.nl

Webmaster: Max Görtjes

e-mailadres: webmaster@jkvenlo.nl

Venlo. september 2022

dit is een uitgave van de

Stichting Jongerenkerk Venlo
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