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agenda mei - juni

m e i    2 0 1 2

06 10.00 u. viering JK Venlo

07 10.00 u. overleg Pastoraal Team\

09 13.30 u. bijeenkomst communicanten 2012 (tot 15.30 u.)

11 16.00 u. onthulling nieuw uithangbord Home-Plus

13 10.00 u. viering JK Venlo

17 10.00 u. viering JK Venlo (Hemelvaartsdag)

20 10.00 u. viering JK Venlo

23 10.00 u. bijeenkomst ouders communicanten

24 20.00 u. vergadering bestuur JK Venlo

27 10.00 u. viering JK Venlo (Pinksteren)

28 10.00 u. viering JK Venlo (2e pinksterdag)

30 13.30 u. bijeenkomst communicanten 2012 (tot 15.30 u.)

j u n i    2 0 1 2

01 98.15 u. bijeenkomst werkgroep Tempeliertjes

03 10.00 u. viering JK Venlo

04 10.00 u. overleg Pastoraal Team

06 13.30 u. bijeenkomst communicanten 2012 (tot 15.30 u.)

08 09.00 u. versieren voor eerste communieviering

10 10.00 u. eerste communieviering

13 13.30 u. bijeenkomst communicanten 2012 (tot 15.30 u.)

17 10.00 u. viering JK Venlo

17 12.00 u. Ouverture 2012

24 10.00 u. viering JK Venlo (afsluiting seizoen 47)

27 20.00 u. vergadering bestuur JK Venlo
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vieringen mei - juni 

zondag 6 mei, 10.00 u.

viering van Breken en Delen

voorg.: Hub van den Bosch

assist.: Sabine Wennekers

lector: Max Görtjes

zang: JK Koor

woensdag 9 mei, 19.15 u.

Taizégebed

voorg.: Taizé-groep

zang: samenzang / Taizé-liederen

zondag 13 mei, 10.00 u. - Moederdag

breken en delen

voorg.: Hub van den Bosch

assist.: Marije Vola

lector: Henk Pijnenburg

zang: JK Koor

12. 30 u. doop van Niels Keiren 

donderdag 17 mei, 10.00 u.

viering van Breken en Delen

Hemelvaartsdag

voorg.: Hub v.d. Bosch en Truus v.d.

Heijden

assist.: Dries Verhoeckx

lector: Leo Verbeek

zang: Keluarga Katolik Indonesia

12.00 u. doop van Morienyo Lenen

zondag 20 mei, 10.00 u.

viering van Breken en Delen

voorg.: Hub van den Bosch

assist.: Leo Verbeek

lector: Peter Verhoeckx

zang: Baer Traa

Pinksterzondag 27 mei, 10.00 u.

viering van Breken en Delen

voorg.: p. Piet Giesen en Truus van der

Heijden

assist.: Piet Geelen

lector: Marije Vola

zang: JK Koor

Pinkstermaandag 28 mei, 10.00 u.

viering van Breken en Delen

voorg.: Hub van den Bosch

assist.: Peter Verhoeckx

lector: Marjo Bongers

muziek: Merlijn van Moorsel (harp)

zondag 3 juni, 10.00 u.

viering van Breken en Delen

voorg.: Piet Linders

assist.: Marije Vola

lector: Henk PijnenburgGörtjes

zang: JK Koor

zondag 10 juni, 10.00 u.

1e communieviering - eucharistie

voorg.: p. Piet Giesen, Truus v.d. Heijden

en Hub v.d. Bosch

assist.: communicanten en ouders

zang: communicanten en ouders

woensdag 13 juni, 19.15 u.

Taizégebed

voorg.: Taizé-groep

zang: samenzang / Taizé-liederen



-3-

zondag 17 juni, 10.00 u. - Vaderdag

eucharistie

voorg.: p. Piet Giesen

assist.: Dries Verhoeckx

lector: Peter Verhoeckx

zang: Pierre Timmermans

zondag 24 juni, 10.00 u.

breken en delen

afsluiting 47e seizoen

voorg.: Hub v.d. Bosch en Truus v.d.

Heijden

assist.: Gonnie Geurts en Henneke Roox

zang: JK Koor

zondag 1 juli, 10.00 u.

viering in Taizé-stijl

voorg.: Taizé-groep

zang: samenzang - Taizé-liederen

in mei zijn jarig: 

01 Patricia Spee

01 Els Schreurs

02 Peter Pijnenburg - geluid

08 Floris Pijnenburg - communicant 2010

15 Piet Giesen - Pastoraal team/Liturgie overleg

15 Carla Faust - Boer

19 Mieke Verkoeyen - Taizé/solidariteitsmaaltijd.

19 Bep Notenboom

21 Rik van Soest - coördinator Home+

21 Pierre Timmermans - musicus van het eerste uur

23 Martin Crooymans

24 Stan Bartels - communicant 2010

28 Jan Linssen - JK Big Band (trompet)

30 Peter Schurman - JK Bestuur (lid)

30 Corry Flüggen - Collecte/communie, Wel/Wee

groep

alvast van harte gefeliciteerd !
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Hemelvaart en Pinksteren

Hemelvaart
Wolken

aan het mensenoog onttrokken

houdt Hij zijn oog op ons

door wolken heen

troostend

 

Op de wolken

heengevaren
Op de wolken heengevaren

bleven zij de Heer nastaren.

Tot Hij als een stip verdween

op zijn weg naar d' hemel heen.

Pijn om 't afscheid liet zich voelen

die zich door hun hart liet woelen.

Want hun Meester Hij ging heen

maar Hij liet hen niet alleen.

Want Hij schonk hun Zijn belofte

naar Zijn woord en Zijn gelofte.

Dat de Trooster eens zou komen 

hen met leiding zou omzomen.

Want ook d' engel heeft gesproken

de beloft' wordt niet verbroken.

Want zoals u de Heer zag gaan

komt Hij weer op de aarde aan.

Blijf Zijn wederkomst verwachten

en Gods Geest met wondere krachten.

Die u straks verbaasd laat staan

als Hij komt en breekt ruimbaan.

Justus van Tricht

Pinksteren

Je hart toevertrouwen

aan je Schepper:

Hij is er

Je stem richten

tot je Vader:

Hij hoort je

Je hand uitstrekken

naar je Verlosser:

Hij ziet je

Een arm slaan

om een mens:

ik ben er

Luisteren naar

een moedeloze:

ik hoor je

Glimlachen

naar een kind:

ik zie je

Vervuld worden

met de Geest is:

een spiegel zijn

van Gods Liefde!

Ina Bos
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Pinkstergebed

Heer,

op deze pinksterdag,

verjaardag van uw kerk

denk ik aan het begin

en vraag me af

wat merkt een mens 

door ons van U

leven we uit de doop

genoeg over U sprekend

toen zij, de eerste Christenen

op weerstand stuitten

een spreekverbod zelfs kregen

zochten zij elkaar

riepen hun Schepper aan,

U die regeert

en U gaf kracht,

vrijmoedigheid tot spreken.

Schenk ons uw Geest

om te getuigen

strek ook naar ons uw hand, 

vernieuw ons net als hen

vervul ons 

ook vandaag.

Coby Poelman
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Hij had het over vuur

Hij had het over vuur

als Hij zijn Kerk bedoelde.

Een vuur waaromheen

verkleumde mensen

kunnen samenkomen

om zich te warmen,

om elkaars gezicht te zien,

om niet alleen te zijn

in de nacht.

Hij had het over vuur.

Hij heeft gewild

dat het zou branden,

fel en vurig,

speels en onvoorspelbaar:

telkens nieuwe gensters

in de nacht.

Hij had het over vuur

dat moet blijven branden,

gevoed moet worden

door alles wat mensen

nieuw ontdekken

door hun vragen,

dat moet aangewakkerd worden

door het waaien van de Geest,

onzichtbaar in de nacht.

Hij heeft zijn Kerk

als een vuur ontstoken.

Misschien hebben wij,

de eeuwen door,

teveel aan brandbeveiliging gedaan. 

Manu Verhulst 

Gebed

Kom, Geest van Leven,

Ziel van ons bestaan,

Hart van het heelal. 

Kom, Licht van toekomst,

Zicht op morgen,

Licht van vandaag,

Toekomst van ons doen en laten. 

Kom, Liefde voor alles en allen,

Hoop van de kleinen,

Geloof in de minste. 

Kom, Machteloos-Machtige,

Mosterdzaadje,

Graankorrel,

Zuurdeeg van onze ommekeer ten

goede. 

Kom, Stille roepkracht

van vernieuwing en bevrijding.

Dring door tot achter onze huid,

tot in ons hoofd en hart. 

Kom, Grondige Genezer,

geef ons nieuw terug aan onszelf

en aan de anderen,

doe ons elkaar zien met nieuwe ogen. 

Kom, Geest van menswording,

help ons recht doen

en vrede zoeken,

en laat ons niet los,

houd ons vast ten einde,

ten goede.  Amen. 



-7- -8-



-9-

Een nummer,

mijn naam

Na enkele succesvolle uitvoeringen van de monoloog ‘Een nummer mijn naam' in

Venlo en in andere plaatsen speelt May Rooijakkers dit stuk op vrijdag 4 mei in

Domani, aansluitend aan de officiële Dodenherdenking in het Rosarium. 

Flora, de hoofdpersoon uit deze voorstelling, kijkt in flashbacks terug op wat zich

heeft afgespeeld in de kampen waar zij verbleef tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Haar laatste woorden in de monoloog zijn: "Ik weet we zijn bevrijd, maar diep in

mij is de oorlog nog springlevend".

Centraal staat het waar gebeurde verhaal van Flora, die als enige van haar familie

verschillende concentratiekampen wist te overleven. Als basis voor de monoloog

‘Een nummer mijn naam' diende het boek ‘Het meisje met de accordeon' van

Mirjam Verheijen. In dit boek vertelt Flora over haar verblijf in Auschwitz-Birke-

nau en Bergen-Belsen. Zo weet zij zich een plaats te verwerven in het kampor-

kest. Hieruit put ze de kracht om zich staande te houden onder deze uiterst moei-

lijke omstandigheden. ‘Een nummer mijn naam' is een indringend portret van een

jonge vrouw die aan de gruwelen en ontberingen van het leven in een concentra-

tiekamp weerstand weet te bieden. Gekozen is voor een sobere voorstelling om

de tekst goed tot zijn recht te laten komen. Aan deze voorstelling werkt de violis-

te Marij Denessen mee. 

De theaterproductie vindt plaats in cultureel podium Domani; de aanvangstijd is

21.00 uur, aansluitend aan de jaarlijkse Dodenherdenking in het Rosarium. De

toegang is vrij.
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Pinksteractie 2012

Elk jaar voert de Week Nederlandse Missionaris (WNM) campagne voor werk en

welzijn van Nederlandse missionarissen en missionair werkers wereldwijd. Ook dit

jaar stelt de WNM deze toegewijde mensen centraal die zich inzetten voor de

arme en uitgesloten medemens. Zij gaan naast hen staan, leven samen met hen

en weten zo als geen ander wat er nodig is. Maar zij kunnen dat niet zonder steun

van de Week Nederlandse Missionaris.

Maak het mogelijk!
Samen de missionaire traditie voortzetten is het motto van de Week Nederlandse

Missionaris 2012. De campagne laat zien dat de missionaire traditie springlevend

is. Naast de ‘traditionele' missionarissen, van wie er vanuit Nederland ruim 850

actief zijn, zetten jongere missionair werkers zich in voor mensen in moeilijke

omstandigheden. Zij zetten de traditie voort, in de voetsporen van de missionaris-

sen, vanuit hun persoonlijke talenten en betrokkenheid. 

Afrika
Afrika staat dit jaar centraal. Verschillende missionarissen en missionair werkers

vertellen over hun leven en werk in Afrika, waarbij de nadruk ligt op hun werk

met de jongeren. Zij zijn het immers die de toekomst van Afrika bepalen. Dankzij

de missie leren zij naast kennis en vaardigheden ook normen en waarden waar zij

hun leven lang iets aan hebben.

De WNM laat u kennismaken met bijvoorbeeld Martien Sonnemans. Hij is al ruim

veertig jaar in Kameroen. Als broeder van La Salle werkte hij eerst in het onder-

wijs. Gaandeweg ontdekte hij dat hij meer voor jongeren kan betekenen door hen

praktische vaardigheden op het gebied van landbouw aan te leren, zodat zij zich

tenminste kunnen redden als zij terugkeren van de stad naar het platteland.

Ook laat de WNM u kennismaken met Lenneke Tange. Zij is 27 jaar en werkt

samen met Kameroenese jongeren aan democratie en mensenrechten. Naast

deze bevlogen mensen brengt de WNM dit jaar ook andere boeiende personen in

beeld.

Een bijzondere vriendengroep
De WNM is een laagdrempelig fonds waar missionarissen steun kunnen aanvra-

gen voor noodzakelijke dingen zoals een computer, reparaties of liturgische

benodigdheden. Ook kunnen missionarissen vakantiegeld aanvragen, zodat zij

eens in de paar jaar met verlof naar Nederland kunnen. Zonder rompslomp, zoals

je familie en vrienden om hulp vraagt als dat nodig is. Want zo is de Week Neder-
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landse Missionaris: als een groep vrienden en vriendinnen die samen àchter de

missionarissen staan.

Pinksteractie: van 17 t/m 28 mei 2012
U kunt de WNM steunen door:

- deel te nemen aan de pinkstercollecte in onze parochies

- uw bijdrage over te maken op 

giro 676 

ten name van de Week Nederlandse Missionaris in Den Haag

Hartelijk dank voor uw hartverwarmende en onmisbare steun.

spreuken ter inspiratie

Zolang er angst is voor het oordeel van anderen  

zul je je onvrij voelen om te zijn wie je bent.

Gangaji

Geluk zul je nooit in de toekomst vinden, 

je zult het nooit vinden in dingen buiten jezelf. 

Zelfs het uitkomen van je grootste droom 

zal je niet lang gelukkig kunnen maken. 

Je kunt niet gelukkig worden, 

je kunt alleen gelukkig zijn.

Erik van Zuydam
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World Fairtrade Day 2012 Fairtrade Break!

Op zaterdag 12 mei organiseert de Wereldwinkel de hele dag een fairtrade break/

proeverij in de mobiele kantoortuin van ‘Tuintour' voor het Stadhuis en in de

Wereldwinkel. Daarmee laten ze zien dat het heel makkelijk en lekker is om iede-

re dag fairtrade producten te gebruiken. Op die dag organiseert ook Plusmarkt

Benders een fairtrade break voor het eigen personeel en in de Jongerenkerk is er

een fairtrade break op zondag 13 mei na de zondagsdienst.

Samen promoten we zo fairtrade en ons streven samen met FAIRliefd om nog

tijdens de Floriade voor Venlo de titel Fairtrade Gemeente te behalen.

Aanbiedingen World Fairtrade Day bij Wereldwinkel Venlo: 

Voorjaarscollectie: Stoere cadeau's voor buiten 

Bij de Wereldwinkel staan met korting de mooiste fairtrade cadeaus uit onze

voorjaarscollectie voor u klaar:  Een authentieke BBQ en grote waterpotten, beide

uit Thailand, Of een kunstig gevlochten rieten mand uit Zimbabwe. Producten die

aansluiten bij de uitstraling van het DIK servies van Piet Hein Eek (ook stoer).

Korting bij inleveren cadeaubon:

Wie op World Fairtrade dag een cadeaubon inlevert, krijgt 10% korting op alle

producten behalve op foodproducten, kaarten en boeken.

Win een gratis Fairtrade Break

Bij aankoop van meer dan  5 producten van Fair Trade Original maakt u kans op

een gratis fairtrade pakket. Het pakket bevat diverse fairtrade lekkernijen en

bovendien fairtrade servies.

Fairtrade Break op Moederdag

Moederdag beginnen met een fairtrade ontbijtje: Neem de speciale aanbieding

van een Hollands blauw schaaltje met fairtrade chocolade en gratis miniverpak-

kingen food mee.

Kom dus in het weekend van 12 mei naar de Wereldwinkel Venlo voor een fairtra-

de break en maak er een fairtrade feestje van! Op Moederdag (koopzondag 13

mei) zijn wij ook geopend. 
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Leo Brueren bijgezet

Op zaterdag 14 april 2012 is de as van Leo Brueren in het bijzijn van zijn familie,

Etty en haar kinderen, mensen van de Jongerenkerk en deken Spee in een kleine

ceremonie waarbij Louise van den Brand enkele muziekstukken ten gehore

bracht,  bijgezet in het graf van zijn ouders op het oude kerkhof in Velden. Het

was zijn uitdrukkelijke wens om daar zijn laatste rustplaats te krijgen. Aan die

wens is daarmee vervulling gegeven. 

Leo heeft nu zijn laatste rustplaats gekregen en wij zullen geïnspireerd door hem,

doorgaan met waar hij voor stond en altijd voor heeft gestaan: handen en voeten

geven aan de boodschap van liefde van die man van Nazareth.

Leo bedankt voor jouw leven voor en met ons.
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de tempeliertjes

Hallo allemaal,

Hallo allemaal,

Het was weer gezellig druk tijdens de disco op

31maart. En er zijn mooie en leuke dromenvangers

gemaakt, en ook heel kleurrijke palmhöltjes.

Natuurlijk is er ook veel gedanst, en aan het eind

van de avond is de stoelendans altijd een feest.

Op naar de volgende disco op 23 juni. Dan komt er een disco met vakantie als

thema.

Maar eerst gaan we ons buigen over de ouverture. Want we gaan voor zondag

17 juni nog iets organiseren voor jullie. Wat dachten jullie van straattheater? Met

piraten en of heksen?  Antoinette van Toettouttheater  komt op 16 juni van 18.00

tot 21.00 uur naar de Jongerenkerk om daar met jullie een avond te oefenen,

zodat jullie zondag 17 juni tijdens de ouverture ook een leuke act op kunnen

voeren.

Ook gaan we daar speelgoed en heliumballonnen verkopen. En niet te vergeten

koffie, thee limonade en  stroopwafels.

Wil je ook mee komen doen? 

Geef je dan snel op via h.pijnenburh4@kpnplanet.nl.

Wat staat er verder dit jaar nog te gebeuren? Noteer de volgende datums maar:

23 juni Vakantie-disco ter afsluiting van het jaar.

1 september Uitstapje naar………

10 november disco, en lampionnetje maken

2 december Sinterklaas komt in de viering

15 december speelgoed, en zelf gemaakte spullen verkopen

Kijk maar eens op http://tempeliertjes.nl voor informatie en foto's, 

of op de website van de Jongerenkerk  www.jkvenlo.nl.
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project 1e  communie 2012
Geslaagde activiteiten met communicanten en ouders.

Brood bakken in de Locht

Op woensdag 4 april togen we met 13 communicanten en 7 ouders en pater Piet

Giesen naar de Locht om broodjes te bakken met de communicanten. Telkens

weer een mooie activiteit waarbij naast het brood bakken ook bezichtiging van de

Locht op het programma staat.

Pater Piet Giesen was meegegaan om kennis te maken met de communicanten

die op 10 juni de 1e communie doen in de viering waarbij hij ook aanwezig is als

voorganger.

Maaltijd met communicanten op Witte Donderdag.

Op donderdag 5 april, Witte Donderdag, hadden we een maaltijd met commu-

nicanten, ouders, broers en zussen, opa’s en oma’s, tantes en ooms. In totaal

waren we met zo’n 85 mensen in het voorportaal waarbij ook pater Piet weer

aanwezig was.
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We stonden aan het begin van de maaltijd even stil bij de betekenis van Witte

Donderdag en vervolgens hebben we samen gegeten.
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Breed Overleg

Beste bezoekers en medewerkers 

van de Jongerenkerk Venlo,

Graag nodigen wij jullie uit voor het breed overleg van de

Jongerenkerk Venlo op zondag 20 mei 2012 om 11.00u (in

het voorportaal).

Net als de vorige keer geen uitgebreide agenda maar een

breed overleg waarin we vooral willen luisteren naar wat leeft binnen de

gemeenschap van de Jongerenkerk Venlo. 

Jullie aanwezigheid en inbreng is erg belangrijk !

Het verslag van 20 november 2011 vindt u op onze website: www.jkvenlo.nl

Agenda Breed Overleg JK Venlo 

op  zondag 20 mei om 11.00 (-12.00uur ) in het voorportaal.

1: Welkom voorzitter Henk Linders.

2: Mededelingen vanuit het bestuur en/of Pastoraal Team 

3: In gesprek met de gemeenschap: in gesprek met elkaar over alles wat de

Jongerenkerk Venlo betreft. 

U kunt ook vooraf agendapunten bij pastor of voorzitter aandragen zodat we

die nog kunnen rond mailen of ons hierop kunnen voorbereiden.

4: Rondvraag

5: Afsluiting

Met hartelijke groet,

Henk Linders, voorzitter

Hub van den Bosch, pastor
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project Schuldhulpmaatje

Vanuit de Vincentiusvereniging Venlo e.o. is dit project geïnitieerd.

Een aantal stappen zijn reeds gezet.

De Jongerenkerk is daar ook actief bij betrokken.

Daarom willen wij iedereen die betrokken is bij de Jongerenkerk op de hoogte

stellen van dit project.

Onderstaand overzicht geeft inzicht in welke stappen reeds gezet zijn.

Wellicht dat onder u nog mensen zijn die interesse hebben om mee te doen.

Diegene die interesse heeft, kan zich wenden tot Harry van Heijst.

Venlo, januari 2012,

Aan alle belangstellenden voor het project SCHULDHULPMAATJE in Venlo e.o.

Als voorzitter van de VincentiusVereniging Venlo benader ik u (opnieuw) met een

update ten aanzien van voornoemd project.

Op 8 november 2011 werd in de Jongerenkerk Venlo een informatieavond

georganiseerd voor belangstellenden. De heren Hub Vossen, Kerk en Samenleving

Roermond, en Paul Monchen, VincentiusVereniging Nederland schetsten de ka-

ders en mogelijkheden.

Later die maand sprak ik met de heer Jannes Busscher die zich eerder al had

aangemeld als mogelijk coördinator van dit project te Venlo. Hij is gelieerd aan

een schuldhulpverleningsbureau, te weten  De Budgetteer  Venlo-Grubbenvorst,

en heeft in die hoedanigheid inhoudelijke kennis en contacten. Vanuit die optiek

zie ik mogelijkheden hem een dusdanige rol toe te bedelen.

Eind van het jaar is gesproken met het bestuur van de Jongerenkerk Venlo. Hub

van den Bosch, pastor van de Jongerenkerk Venlo heeft ruimte gekregen om in de

opstartfase met ons mee te werken. 

Tot slot heeft de Vincentius Vereniging Venlo gelet op bovenstaande context eind

december besloten door te gaan met de opstart van dit project.

Het ligt nu in de bedoeling een vervolgbijeenkomst te beleggen om een kader te

scheppen waarbinnen straks met vrijwilligers gewerkt kan worden. Daarvoor zijn

afspraken/convenanten nodig met de gemeente en welzijnsorganisaties. Mijn

bedoeling is de opstartgroep uit te breiden met een paar personen die zich met

name daar op willen richten en zo mogelijk vanuit een andere organisatie inhou-

delijke inbreng hebben. Indien u daarvoor interesse hebt, verzoek ik contact met

mij op te nemen. Daarvoor zal ik overigens ook nog een paar mensen persoonlijk

benaderen.
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Nog in de maand februari 2012 plan ik een nadere bijeenkomst waaraan ook Hub

Vossen zijn medewerking zal verlenen. Daarbij reken ik ook op Jannos Busscher

en Hub van den Bosch.

Later dit voorjaar/begin deze zomer is de start van de opleiding voor vrijwilligers

voorzien. Ik vraag u mij kenbaar te maken wanneer u daarvoor nog steeds belang-

stelling hebt. Op basis van de huidige interesse moet het mogelijk zijn met

minstens 10 personen te starten.

Dit memo stuur ik daarnaast nog naar vertegenwoordigers van politieke partijen,

Gemeente Venlo en andere organisaties die in contact komen met deze pro-

blematiek mede met het oog in de opstartfase aanvullende, inhoudelijke onder-

steuning te krijgen.

Met vriendelijke groet,

Harry B.M. van Heijst, voorzitter VincentiusVereniging Venlo

077-3546978 / mj.hvh@home.nl

Venlo, maart 2012,

Aan alle belangstellenden voor het project SCHULDHULPMAATJE in Venlo e.o.

In aansluiting op de eerdere mail (zie hieronder) heb ik veel positieve reacties

mogen ontvangen. Er blijkt voldoende belangstelling te blijven bestaan om te ko-

men tot het opleiden van een groep schuldhulpmaatjes. Ik schat in dat een groep

van minimaal 15 personen haalbaar moet zijn.

Vooruitlopende daarop zal op 3 april 2012 gesproken worden met de Gemeente

Venlo. Het is daarbij de bedoeling ons te introduceren  in stad en regio en kaders

af te spreken waarbinnen wij in contact met de Gemeente Venlo en haar instan-

ties kunnen rekenen op mogelijke medewerking.

Aan dit gesprek zullen vanuit het project Schuldhulpmaatje deelnemen de heren

Vossen, Van den Bosch, Busscher en ondergetekende. Spoedig daarna zal ik u de

resultaten terugkoppelen. Wanneer alles conform opzet verloopt, moet het haal-

baar zijn nog voor de zomer met de opleiding te starten.

In de aanloop daar naar toe zal nog contact worden gelegd met onder meer

organisaties als Doortocht en Vrouwen  in de Bijstand.

Tot nader,

Harry van Heijst, voorzitter VincentiusVereniging Venlo

077-3546978 / mj.hvh@home.nl 
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Venlo, april  2012,

Aan alle belangstellenden voor het project SCHULDHULPMAATJE in Venlo e.o.

Gesprek Gemeente Venlo

Op dinsdagmiddag 3 april 2012 heeft een delegatie (zie bericht maart 2012) van

het project gesproken met een drietal vertegenwoordigers van de Gemeente

Venlo. Daarbij is wederzijds informatie uitgewisseld en is de afspraak gemaakt dat

de Gemeente Venlo zich komende maand gaat buigen over een noodzakelijke

samenwerkingsovereenkomst. Daartoe is aanvullende informatie aangeleverd;

convenanten zoals die in andere grote steden (onder meer Heerlen, Maastricht)

ook worden gebruikt. Wij hopen een van de weken opnieuw in contact te komen

met de Gemeente Venlo ter afronding van deze basisvoorwaarde. Gelet op de

sfeer tijdens het gesprek schatten we de kans op succes positief in. De hulpvraag,

georganiseerd via de PLANGROEP,  blijkt ook in de Gemeente Venlo enorm.

Opleiding.

Om na de vaststelling van de convenant snel aan de slag te kunnen, willen we

alvast energie steken in het opzetten van een eerste cursusreeks. Eenieder zal in

samenhang met deze mail ook een zgn. datumprikker ontvangen met het verzoek

de beschikbaarheid op diverse zaterdagen kenbaar te maken.

DIT IS ENKEL NOODZAKELIJK VOOR MENSEN DIE VOORNEMENS ZIJN DEEL TE

NEMEN  AAN DE DRIEDAAGSE CURSUS.

Op basis van onder meer dit gegeven zullen we een groep samenstellen waarmee

we in de nader te bepalen periode tot drie opleidings(zater)dagen komen. 

In dat verband kunnen ook nog introductiegesprekken worden gehouden;  we

hopen zo te komen tot een verantwoord vastgestelde groep voor de eerste

opleidingscyclus.

Organisatie.

Op korte termijn komen de heren Vossen, Busscher, Van den Bosch en onderge-

tekende nog eens bijeen om andere zaken rond het project nader te bespreken.

Daarbij komt ook de definitieve invulling van het coördinatorschap aan de orde.

Ook willen wij wat maatgevoel ontwikkelen rond de wijze waarop we de dienst-

verlening vormgeven.

Ik hoop jullie nog deze maand nader te kunnen informeren.

Tot nader,

Harry van Heijst, voorzitter VincentiusVereniging Venlo

077-3546978 / mj.hvh@home.nl

Nadere info: www.schuldhulpmaatje.nl
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Nieuwsbrief POV

Kwartaalbericht (2/12) van het

Project Ouderenpastoraat Venlo

Van Postelstraat 53, 5914 PN – Venlo T: 077 3513461

info@ouderenpastoraatvenlo.nl

www.ouderenpastoraatvenlo.nl

De POV-stamtafel
Ontmoeten en begroeten kan ook rond de tafel. Elke laatste dinsdag van de

maand van 13.30 tot 15.30 uur vrije inloop rond de stamtafel. Over het laatste

nieuws, ervaringen, ideeën... of zomaar op de koffie. Volgende keren: 24 april, 29

mei en 26 juni. Van Postelstraat 53.

Andere inloopmogelijkheden: Donderdagmorgen 10.00 uur in de Windmeule:

welkom aan de koffietafel. Elke 3e zondagmiddag van de maand in Ald Weishoés:

Wolk-Inn: muziek en gezelligheid

Ontmoetingen rond de kunst van Goed Ouder Worden 

(cursus in: De Stiltekamer).

Gezien de ruime belangstelling en de goede ervaringen van deze serie over Goed

Ouder Worden, start er op 9 mei opnieuw een cursus. Belangstellenden kunnen

informatie krijgen en zich aanmelden bij st.groenewold@home.nl of tel. 3546689.

Jaarthema: Jong en oud, solidair. De Euregioconferentie, 25 april 2012 in Wittem.

Er wordt vaak gesuggereerd, dat ouderen en jongeren elkaars concurrenten

worden/zijn voor de schaarse hulpbronnen en goederen. Is dat zo? 

Aanmelding: dehaan-verduyn@freeler.nl

KBO – thema’s

De KBO Venlo-Blerick organiseerde op 29 februari een themamiddag: Omgaan

met verlies. De inleider (stafmedewerker van KBO-Limburg) leidde de ongeveer

40 deelnemers langs de vele fasen en aspecten van verlies en rouwen. De ruimte

voor vragen en ervaringen werd goed gebruikt. Deze positieve ervaring nodigt uit

tot meer.
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De landelijke KBO ontwikkelt een programma om met elkaar in gesprek tot

komen over: ‘Voltooid leven??’ Het gesprek is veel belangrijker, dan een

standpunt. 

Nadere informatie kunt u krijgen bij het POV.Project 

Ouderenpastoraat in de beoogde Stadsparochie Venlo.

De parochies van Venlo zijn geleidelijk maar gestaag doende om als lokale ge-

loofsgemeenschappen te gaan samenwerken in de stadsparochie Venlo. Het be-

sluit om de Jozefkerk aan de eredienst te gaan onttrekken betekent wel het ver-

lies van een gebouw waaraan veel lief en leed is verbonden. Maar dat betekent

nog niet dat de kerk verdwijnt. Want de plaatselijke gemeenschap zet haar

kerk-zijn op een nieuwe manier voort. Zoals het motto van het Ouderenpastoraat:

Ontmoeten en begroeten weven de basis van gemeenschap. Soms moeten we

wel díngen loslaten, maar we laten elkaar niet los.

Agenda:

8 mei 13.30 uur Denkgroep

9 mei 14.00 uur Kunst van goed ouder worden

21 mei 14.00 uur Stuurgroep

22 mei 13.00 uur PRIL (Utrecht)

29 mei 13.30 uur Stamtafel

26 juni 13.30 uur Stamtafel

27 juni 60 jaar KBO-Limburg (Roermond)

Niko Raaphorst, coördinator

Dank voor inzet rond Pasen

De Goede Week en de paasdagen liggen weer achter ons. De Goede Week is een

bijzondere en sterke week maar ook een week die veel inzet van velen vraagt:

muziek, teksten, klaarzetten van van alles, versiering e.d.

Datzelfde geldt voor de paasdagen.

Woord van dank ook voor de mooie nieuwe paaskaars door de broer van Harry

Notenboom gemaakt.

Iedereen die meegewerkt heeft aan het welslagen van deze Goede Week en

Pasen, iedereen die zich de moeite heeft  genomen om aanwezig te zijn tijdens

diensten, hartelijk dank!

Hub van den Bosch 
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UITVAARTCENTRUM

VENLO - BLERICK

zekerheid voor een waardig afscheid

    

Een stijlvolle en zorgvuldige begeleiding.
    Stemmige opbaar- en ontvangstruimten.

    Werkzaam voor alle verzekeringen.

 Ubroekweg 15  Blerick    

tel. 077 - 3874141 (dag en nacht)

Vastenaktie 2012 in JK Venlo

In de vastentijd is uitgebreid aandacht besteed aan het project van de Maya's in

Guatemala onder het motto: "Oog voor de Maya's".

Vanaf de 2e week van de Vastentijd is er na de vieringen telkens gecollecteerd.

Tevens hebben enkele kinderen hun vastenspaardoosje ingeleverd.

De opbrengst van de Vastenaktie die bestemd is voor het project van de Maya's

in de Polochic Vallei bedraagt 341,21 euro.

Dank aan eenieder voor de bijdrage. We hopen dat de Maya's met onze

ondersteuning verder kunnen bouwen aan hun gemeenschappen op weg naar

een betere toekomst.

praktische Informatie

Pastorale coördinatie

Hub van den Bosch

Begijnengang 17, 5911 JL Venlo

 077-5515920  // 06-10729578

 (secretariaat JK)

Hub van den Bosch is normaliter op

maandagmorgen en vrijdagmorgen

vanaf 09.30 uur aanwezig op het

secretariaat van de Jongerenkerk.

Mocht u Hub daar niet kunnen be-

reiken of voor dringende zaken op an-

dere dagen nodig hebben dan is hij

bereikbaar via telefoonnummer

06-10729578 

of per e-mail boschhgm@home.nl

Secretariaat Jongerenkerk

Begijnengang 17, 5911 JL Venlo

tel. (077)5515920

e-mail:

jongerenkerkvenlo@hetnet.nl

Diaconiefonds

Diaconiefonds Jongerenkerk Venlo

Info: Lilo Stark

voor projecten ver van huis en heel

dichtbij

ASN-bank: 87.10.15.617 

o.v.v. renteloze lening of gift.

Stichting Jongerenkerk Venlo

ABN-AMRO: 41.41.43.299

Wel-en-Wee-Groep

Aandacht voor elkaar; voor de leuke

maar uitdrukkelijk ook de minder leuke

dingen van het leven...

informatie aan: 

Ton Jacobs tel. 077 - 3870794

of: Corry Flüggen, 077 - 3510752

JK - Jouw Kerk

De volgende JK-Jouw Kerk verschijnt op

27 mei. 

Kopij voor dat nummer kan tot en met

18 mei aangeleverd worden (schriftelijk

of via e-mail) op het Secretariaat van

de Jongerenkerk (zie hierboven).

Is er iets dat u raakt of dat u onder de

aandacht wilt brengen? Dan nodigen

wij u van harte uit om gebruik te

maken van deze mogelijkheid. Ook

reacties op artikelen zijn welkom.

gebruik Jongerenkerk

Voor informatie en afspraken inzake

het gebruik van de Jongerenkerk belt u

met:

Martin Huizinga; 077-3512165

e-mail: mgm.huizinga@tiscali.nl

JK website

web site JK: www.jkvenlo.nl

webmaster: Max Görtjes


