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JONGERENKERK VENLO
Het verhaal gaat verder ...
elke zondag 10 uur
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Vrijdag 2 november - 19.30 uur
Nacht der Zielen 2012

opbouwen voor Nacht der Zielen
vergadering bestuur JK Venlo
Nacht der Zielen
viering JK Venlo (Allerzelen/Allerheiligen)
activiteit Tempeliertjes met muziek
viering JK Venlo
overleg Pastoraal Team
gebedsdienst in Taizé-stijl
viering JK Venlo
Breed Overleg (in voorportaal)
bijeenkomst communicanten 2013 (tot 15.30 u.)
vergadering bestuur JK Venlo
viering JK Venlo
opbouwen kerststal
knutselmiddag Tempeliertjes (tot 15.30 u.)
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vieringen november - december

viering JK Venlo - Sinterklaas - 1e adventszondag
viering JK Venlo
overleg Pastoraal Team
gebedsdienst in Taizé-stijl
Kerst-Inn (info zie elders in deze JK Jouw Kerk)
viering JK Venlo
kerstvoorbereiding Tempeliertjes (tot 15.30 u.)
viering JK Venlo
adventswandeling
gezinskerstviering
kerstavondviering
viering van 1e kerstdag
viering van 2e kerstdag
viering JK Venlo
gebedsdienst als afsluiting van het oude jaar
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Zondag 4 november- 10.00 uur
Allerzielen/Allerheiligen
Viering van breken en delen
Voorg.:
Hub van den Bosch
Assistent: Marije Vola
Lector:
Max Görtjes
Muziek: Koninklijk Muziekgezelschap
Fanfare Venlo
Zondag 11 november- 10.00 uur
Eucharistieviering
Voorg.:
Piet Giesen
Assistent: Henk Pijnenburg
Lector:
Marjo Bongers
Muziek: Jk-koor

zondag 2 december - 10.00 uur
1e zondag adventstijd + Sinterklaas
Viering van breken en delen
Voorg.:
Truus van der Heijden en
Hub van den Bosch
Assistent: Zwarte Piet
Lector:
Zwarte Piet
Muziek: nog niet bekend
Zondag 9 december - 10.00 uur
Eucharistieviering
Voorg.:
Piet Giesen
Assistent: Peter Verhoeckx
Lector:
Henk Pijnenburg
Muziek: Jk-koor
Woensdag 12 december - 19.15 uur
Taizégebed
Voorg.:
Taizégroep
Muziek: Taizéliederen

Woensdag 14 november - 19.15 uur
Taizégebed
Voorg.:
Taizégroep
Muziek: Taizéliederen

Zondag 16 december - 10.00 uur
Spiritualiteitsviering
Voorg.:
Spiritualiteitsgroep
Muziek: nog niet bekend

Zondag 18 november - 10.00 uur
Viering van Breken en Delen
Voorg.:
Piet Linders
Assistent: Hannie en Bert Kort
Muziek: Truus van den Kroonenberg
en Gé van der Heijden
Zondag 25 november - 10.00 uur
Christus Koning/ afsluiting kerkelijk jaar
Viering van Breken en Delen
Voorg.
Truus van der Heijden
Assistent: Henneke Roox
Lector:
Gonnie Geurts
Muziek: Happy Sound

Woensdag 19 december - 17.00 uur
Kerstviering dak- en thuislozen
Voorg.:
Hub van den Bosch en
Mieke Verkoeyen
Muziek: nog niet bekend
Zondag 23 december - 10.00 uur
Viering van breken en delen
Voorg.:
Piet Linders
Assistent Hannie en Bert Kort
Muziek: Sing Along Singers
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Maandag 24 december - 18.00 uur
Kindvriendelijke kerstavondviering
Voorg.:
Truus van der Heijden en
Piet Linders
Assistent: kinderen
Muziek: kinderen of kinderkoor

Woensdag 26 december - 10.00 uur
2e kerstdag - Breken en Delen
Voorg.:
Hub van den Bosch
Assistent: Henk Pijnenburg
Lector:
Leo Verbeek
Muziek: Baer Traa

Maandag 24 december - 22.00 uur
Kerstavondviering / Eucharistieviering
Voorg.:
Piet Giesen en Hub van den
Bosch
Assistent: Dries Verhoeckx
Muziek: Jk-koor + JK Big Band

Zondag 30 december - 10.00 uur
Viering van breken en delen
Voorg.:
Truus van der Heijden
Assistent: Henneke Roox en Gonnie
Geurts
Muziek: Pierre Timmermans

Dinsdag 25 december - 10.00 uur
1e kerstdag - Eucharistieviering
Voorg.:
Piet Giesen, Truus v.d.
Heijden, Piet Linders
Assistent: Peter Verhoeckx
Muziek: Triple Quartet

Maandag 31 december -19.00 uur
gebedsdienst b.g.v. Oudjaar
voorg.:
Hub van den Bosch
assistent: Marije Vola
Muziek: cd

verjaardagen november
09
10
14
24
27
30

Corina van den Bosch
Bert Kort
Marina Nelissen
Ans van Zuylen
Marjo Bongers
Etty Lahaye

werkgroep Tempeliertjes
liturgieoverleg, liturgiewerkgroep
liturgiewerkgroep, liturgieoverleg
lector

alvast onze hartelijke gelukwensen
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Vrijdag 2 november 2012
Nacht der Zielen / Sporen nalaten
Jongerenkerk Venlo(Minderbroedersstraat1 te Venlo)
Aanvang: 19.30 uur (kerk open vanaf 19.00 uur)
Entree vrij
Voor het 9e jaar op een rij organiseert de Stichting Prisma de Nacht der Zielen.
In dit programma wordt op een eigentijdse manier stil gestaan bij hen die
overleden zijn maar ook bij andere verlieservaringen die mensen meemaken.
Naast het gesproken woord is er aandacht voor muziek, zang en beweging maar
ook voor expressie en symbolen.
Deze Nacht der Zielen zal in het teken staan van 'Sporen nalaten' door hen die
ons zijn voorgegaan.
Medewerkenden aan de Nacht der Zielen 2012 zijn o.a. Vocalgroup Achorus, Baer
Traa en Tai Chi groep Jos Kleijnen.

ter inspiratie
De eerste uitspraak
over de waarheid
is de eerste stap
op het pad van bedrog.
Ram Tzu

Silence is the language God speaks,
and everything else is a bad translation.
(Stilte is de taal die God spreekt
en al het andere is een slechte vertaling)
Thomas Keating
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Guatemala, terug in beeld
fototentoonstelling van Piet den Blanken in Missiemuseum Steyl

30 jaar na de gebeurtenissen die toen plaatsvonden verbreken de inwoners van
Santa Lucía het zwijgen en vertellen ze het verhaal van de verschrikkingen die zij
doormaakten. In het onlangs ontdekte archief van de Nationale Politie zoeken zij
naar aanwijzingen over de manier waarop hun familieleden en vrienden werden
ontvoerd en vermoord. Via DNA-onderzoek hopen zij de stoffelijke resten van hun
geliefden te vinden in massagraven die de laatste tijd in Guatemala zijn blootgelegd.
De fototentoonstelling Guatemala: Terug in beeld wordt op zondag 4 november
om 15 uur geopend door Nico Roozen van Solidaridad. Hij gaat daarbij in op de
inspanningen van Solidaridad om via het programma Bonsucro de arbeidsomstandigheden in de suikerrietproductie te verbeteren. Daarna volgt een korte Maya
-ceremonie en vervolgens kan de tentoonstelling worden bekeken.
De tentoonstelling is te zien van 4 tot 28 november in het Missiemuseum Steyl.
Openingstijden: dinsdag t/m zondag 13-17 uur.
Rondleidingen bij de tentoonstelling zijn mogelijk op aanvraag.
De Fototentoonstelling Guatemala: Terug in beeld is een gezamenlijk initiatief van
Missiemuseum Steyl, Solidaridad, Stichting Groenewold en Jongerenkerk Venlo
In het kader van de fototentoonstelling vinden er in het Auditorium van het Missiemuseum twee lezingen plaats.

Fotograaf Piet den Blanken verbleef meer dan een maand in Santa Lucía Cotzumalguapa, Guatemala. Hij fotografeerde er de arbeiders op de suikerrietplantages
waar de werk- en leefomstandigheden vaak mensonterend zijn. Hij portretteerde
in Santa Lucía ook de nabestaanden van de slachtoffers van het politiek geweld.
Hij vergezelde hen bij bezoeken aan het archief van de politie en aan de recent
geopende massagraven.
Santa Lucía is een levendig provinciestadje aan de tropische zuidkust van Guatemala. Aan het begin jaren 80 van de vorige eeuw voltrok zich hier een vreselijk
drama. In korte tijd werden naar schatting 100 catechisten en leden van het Comité voor Boereneenheid door doodseskaders ontvoerd, gemarteld en gedood.
De verschrikkingen vonden plaats kort nadat de boerenorganisatie via een staking
een belangrijke loonsverhoging had afgedwongen voor de arbeiders op de suikerrietplantages. De kerk speelde een centrale rol in het proces van bewustwording
en organisatie van de plantagearbeiders; pater Walter Voordeckers, pastoor van
Santa Lucía, was op 13 mei 1980 het eerste dodelijke slachtoffer van de terreur
van leger en grootgrondbezitters.
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Donderdag 15 november, 19.30 uur:
Sven Sielhorst, medewerker van Solidaridad spreekt over: Suiker: duister
verleden, heldere toekomst?
Donderdag 22 november, 19.30 uur:
Ruud van Akkeren, internationaal bekend Mayakenner spreekt over: 2012,
einde der tijden of tijd voor nieuw begin?
Voor informatie over de tentoonstelling: www.steyl.eu
Voor informatie over het Bonsucro programma van Solidaridad:
http://www.solidaridadnetwork.org/sugarcane
De foto's uit de tentoonstelling werden samen met de levensverhalen van de
nabestaanden gepubliceerd in het boek "Porque queríamos salir de tanta pobreza" (Omdat we weg wilden uit zoveel armoede).
http://www.dewegvansantalucia.com
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breed overleg
Beste bezoekers en medewerkers van de Jongerenkerk Venlo,
Het is weer een half jaar geleden dat we een Breed Overleg gehad hebben in de
Jongerenkerk Venlo.
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 !

Agenda Breed Overleg JK Venlo
op 18 november 2012 om 11.00-12.00uur
in het voorportaal.
1:

Welkom voorzitter Henk Pijnenburg.

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

4:

Rondvraag

5:

Afsluiting
Met hartelijke groet,
Henk Pijnenburg, voorzitter
Hub van den Bosch, pastor
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duurzame economie
begint met Solidaridad
Bij het horen van het woord suiker denk je als westerse consument onwillekeurig
aan 'lekker' en 'zoet'. Maar voor degenen die in landen van het zuiden dagelijks
betrokken zijn bij de productie van suikerriet, is de smaak van suiker vaak bitter en
het bestaan zwaar. Solidaridad zet zich in voor de productie van suikerriet met
respect voor mens en milieu.
Suikerriet is een belangrijke grondstof voor voedsel, brandstof en de chemische
industrie. De productie van suikerriet biedt miljoenen mensen een bestaansbasis,
maar de sector heeft te kampen met een lange geschiedenis van slechte arbeidsomstandigheden en een negatieve impact op het milieu. Suikerrietkappen is
zwaar werk. De kappers maken lange dagen tegen een laag loon. De suikerrietvelden worden afgebrand om snel grote hoeveelheden suikerriet te kunnen kappen.
Het inademen van de asresten veroorzaakt ademhalingsaandoeningen bij de
kappers. Daarnaast lopen de temperaturen op het land vaak hoog op. Het vochtverlies dat hiermee gepaard gaat, draagt bij aan een extreem hoge mate van
nieraandoeningen onder suikerrietkappers. Arbeiders zijn na 15 jaar fysiek werk
meestal volledig opgebrand.
Het kappen van suikerriet is seizoensarbeid en veel van het werk wordt gedaan
door kappers die niet beschikken over een vast arbeidscontract. Daardoor is het
voor hen bijna onmogelijk georganiseerde actie te ondernemen om verbetering in
lonen en arbeidsomstandigheden af te dwingen. Door nationale overheden wordt
er niet voldoende op toegezien dat in wet vastgelegde rechten van plantagearbeiders, zoals het recht op een minimumloon en medische zorg, in praktijk worden
gebracht.

Het werk van Solidaridad
Met de ervaringen die zijn opgedaan bij de verduurzaming van o.a. koffie en katoen zet Solidaridad zich in voor de verbetering van de arbeids- en milieuomstandigheden in de productie van suikerriet. Om dat doel te bereiken is Solidaridad
actief lid van Bonsucro. Bonsucro heeft als doel wereldwijd de sociale, milieu- en
economische impact van suikerrietproductie te verbeteren. In Bonsucro werken
boeren, producenten, maatschappelijke organisaties en grote merken samen om
een toenemend aantal suikerproducenten te ondersteunen in de verduurzaming
van hun productie. Suiker die verkregen is volgens deze richtlijnen wordt voorzien
van een certificaat. In 2011 was Coca Cola de eerste koper ter wereld van gecertificeerde suiker. Solidaridad zet zich ervoor in dat zoveel mogelijk bedrijven dit
voorbeeld volgen.
Solidaridad verzorgt trainingen voor kleinschalige suikerrietproducenten in India,
Pakistan, Malawi, Bolivia, Paraguay, Honduras en Belize om hen te begeleiden in
het werken volgens de standaard van Bonsucro. Ook versterkt Solidaridad de positie van boerenorganisaties in deze landen. Met deze ondersteuning wil Solidaridad er toe bijdragen dat kleine suikerrietproducenten ontsnappen uit de vicieuze cirkel van lage productiviteit, hoge kosten, laag inkomen en geringe investering. In Brazilië helpt Solidaridad suikerrietkappers, die hun werk verliezen doordat ze worden vervangen door oogstmachines, bij het leren van een ander vak.
Solidaridad ziet eerlijke en duurzame handel als beste middel om de levensstandaard van mensen in ontwikkelingslanden te verbeteren.
De Nicaraguaanse suikerrietkapper die ons dit jaar aankijkt op het affiche van
Solidaridad, ervaart dagelijks aan den lijve hoe bitter het bestaan in de suiker kan
zijn, maar hij is ook trots op zijn werk! En hij heeft een droom: een leefbaar loon
en een menswaardige behandeling 'als zoete belofte'.

Ook komt kinderarbeid in de suikerrietteelt nog altijd voor.
De uitbreiding van suikerrietteelt leidt op verschillende plekken in de wereld tot
conflicten met kleine boeren, die verdreven worden van hun grond en niet meer
in staat zijn het dagelijks voedsel te verbouwen. De hoeveelheden water die nodig zijn voor de productie van suikerriet kunnen in droge gebieden leiden tot waterconflicten en verdroging van waardevolle natuur.
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ontbijten

woorden voor een kerstlied
Beste allemaal,
Beste mensen,
Langzaam loopt het jaar ten einde en bereiden we ons weer voor op het kerstfeest. Al een paar jaar doen we dat aan de hand van verzamelde kerstwensen, dit
jaar maken we samen een "nieuw" kerstlied. Op de melodie van een bekend
kerstlied willen we graag een andere tekst maken, maar daar hebben we uw hulp
bij nodig! We willen woorden, spreuken, delen van teksten bundelen die bij u
opkomen wanneer u aan Kerstmis denkt. Het mogen ook herinneringen zijn van
vroeger, hoe u toen Kerst beleefde. De weken voor Kerst kunt u dit noteren in de
kerk na afloop van de viering. U kunt ook via de website van de Jongerenkerk uw
gedachten achter laten (jongerenkerkvenlo@hetnet.nl, linken met een mp3-file) .
U hoort dan de melodie waarop het nieuwe lied geschreven wordt. Dit lied wordt
met Kerstmis in alle vieringen gezongen, aangevuld met gelezen teksten. Dit gebeuren vervangt de overweging. Op zaterdag 15 december ( van 11.00 tot 15.00)
hebt u ook nog de gelegenheid om uw gedachten op papier te zetten, dan houden we namelijk weer een open dag in de J.K. met een kerstmarkt, stemmige
kerstmuziek, koffie, thee en de Tempeliertjes presenteren zich weer met de verkoop van speelgoed.

Er is weer een nieuwe datum gepland voor het gezamenlijk
ontbijten:
zaterdag 24 november om 10.00 uur in het ruitercafé bij Leurs.
even ter herinnering:
Het idee is bij me opgekomen omdat het zoveel leuker is om samen aan de dag te
beginnen.
De reacties na het ontbijt waren zo positief, dat ik het initiatief heb genomen om
dit te organiseren 1x per maand op een zaterdagochtend om 10.00 uur. Daarbij is
iedereen welkom, echtparen of alleenstaanden. Uiteraard ook mensen buiten de
Jongerenkerk zijn van harte welkom.
Dus heb je zin om eens een keer mee te ontbijten, kom gerust en neem eventueel
een buur, vriend/vriendin, hond of iemand vanwie je weet dat hij/zij heel graag
de ochtend wil delen met anderen, mee naar de ontbijttafel.
Indien jullie belangstelling hebben, graag aanmelden bij Marjo Bongers:
mgj.bongers@scarlet.nl of telefoon 06-41880818.

Ik wens u nu alvast een gezegend en bevlogen kerstfeest toe, namens de werkgroep.
Petra Verhoeckx

Het ontbijt bestaat uit 2 pistolets, divers beleg, gekookt eitje, bekertje vruchtenyoghurt en 2 kopjes koffie/thee. De kosten bedragen 3,50 per persoon.
Ik zie jullie graag tegemoet!
Hartelijke groet,
Marjo Bongers.

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)
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fietsen voor Kika

terugblik concerten

Beste allemaal,
Enkele maanden geleden hebben mijn zoon Toby
en ik aandacht gevraagd in een viering voor een
project vanuit Kika: Kinderen Kanker Vrij.
Toby heeft deelgenomen aan een bergbeklimming
per fiets in Frankrijk, de Alpe D' Huez. Dit werd
gerealiseerd door het Blariacumcollege in Blerick.
Deze school heeft 21 leerlingen geselecteerd,
waaraan ook 21 buddy's werden verbonden ter
ondersteuning. Want: opgeven is geen optie! Gezamenlijk werd er een half jaar getraind, 3 x per
week, Hollands weer of niet!
Op 22 september ging The Big Climb van start. Vol
goede moed en een dosis adrenaline werden de
leerlingen klaargestoomd voor deze bijna 15 km
klim. De spanning hield nog eventjes aan, want
regen gooide roet in het eten. Na een uur vertraging werd dan toch het sein afgegeven: weet voor wie je fietst en waarom je het doet!
De mist maakte plaats voor een stralend zonnetje, wat deze unieke gebeurtenis
tot een sprookjesachtig geheel maakte. Toby werd door z'n buddy gesommeerd
bij hem te blijven, maar na een aantal bochten mocht hij dan eindelijk gaan: YES!!
Hij wilde maar één ding: zo snel mogelijk naar de top. Dat is gelukt en hoe…..Toby
zette een tijd neer van 1 uur en 38 minuten en kwam als derde beklimmer binnen. Met zijn leeftijd van 13 jaar heeft hij zonder één keer te stoppen doorgefietst.
Ik ben ongelooflijk trots op Toby, niet alleen voor z'n prestatie maar ook heeft hij
voor Kika 963,50 opgehaald!
Ikzelf ben meegegaan als fan, moeder maar ook als masseur. Daar heb ik deze
helden twee dagen mogen masseren, vanzelfsprekend pro Deo.
Het was een voorrecht om erbij te mogen zijn. Ik wil dan ook iedereen bedanken
die Toby het vertrouwen heeft gegeven deze gigantische sportprestatie neer te
zetten. Het is een booster geweest voor zijn eigen ontwikkeling.

Op zondag 30 september gaf Vocalgroup 'In the Mood' een concert in de Jongerenkerk Venlo. Met sprankelende liederen brachten zij een deel van hun repertoire ten gehore. Bij dit concert waren 80 mensen aanwezig die konden genieten
van een wervelend optreden.

Op zondag 14 oktober vond het concert plaats van Vocalgroup Joy in de Jongerenkerk. In een goed gevulde Jongerenkerk met meer dan 120 bezoekers, verzorgden de koorleden een concert in twee bedrijven. In het eerste deel zongen zij
10 nummers uit hun repertoire. In het tweede deel was er een meezinggedeelte
waarbij de aanwezigen ook in actie kwamen. Een geslaagd concert.
Vocalgroup Joy, proficiat met dit concert in jullie eerste lustrum.

Marjo Bongers
Toby Timmermans
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activiteiten Homeplus
Datum:
Thema

woensdagavond 14 november 2012, 18:00 t/m 21:30 uur
Activiteit voor ieder tussen de 12 en 25 jaar.
Kookavond. Seizoen koken: Wintergerechten.

Datum:
Thema:

vrijdagmiddag 16 november 2012, 14:00/18:00 uur
open inloop

Datum:
Thema:

maandagavond 19 november 2012, 18:00 t/m 21:00 uur
Activiteit voor ieder tussen de 12 en 17 jaar. Filmavond.

Datum:
Thema

woensdagavond 21 november 2012, 18:00 t/m 21:30 uur
Activiteit voor ieder tussen de 18 en 25 jaar. Aan de activiteit wordt
nog gewerkt.

Datum:
Thema:

vrijdagmiddag 23 november 2012, 14:00/18:00 uur
open inloop

Datum:
Thema

woensdagavond 28 november 18:00 t/m 21:30 uur
Activiteit voor ieder tussen de 12 en 25 jaar. Aan de activiteit wordt
nog gewerkt.

Datum:
Thema:

vrijdagmiddag 30 november 2012, 14:00/18:00 uur
open inloop

Zie onze facebook pagina voor meer informatie. Of bel: 077-3517575

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 bereiken of voor dringende zaken op andere 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

-17-

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
25 november 2012.
Kopij voor dat nummer kan tot en met
16 november aangeleverd worden (via
e-mail of schriftelijk) 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

