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agenda april - mei 2014

a p r i l   2 0 1 4

03 20.00 u. AB Bestuur JK

05 13.00 u. Heilige Huisjestocht - Vastenaktie (tot 17.00 u,)

06 10.00 u. JK zondagsviering - 5e zondag 40-dagen

waaronder doop Britt van den Essen

06 10.45 u. Nicaragua-ontmoeting Reuver (tot 13.00 u.)

07 15.00 u. Overleg Pastoraal Team (tot 16.30 u.)

09 19.00 u. Schuldhulpmaatje Venlo

09 19.15 u. Taizé-gebedsdienst

13 10.00 u. JK zondagsviering - Palmzondag

jaardienst Pierre Timmermans

13 11.30 u. Palmhöltjesoptocht

14 20.00 u. Lezing in Wereldpaviljoen Steyl

16 13.00 u. communicanten bakken brood in De Locht

17 17.00 u. Witte Donderdagmaaltijd communicanten + ouders

17 20.00 u, Witte Donderdagviering

18 15.00 u. Kruiswegmeditatie

18 20.00 u. viering van Goede Vrijdag

19 20.00 u. Paaswake

20 10.00 u. viering van Pasen

20 12.00 u. doopvan Diego en Leonardo van Poorten

21 10.00 u. 2e Paasdag - viering b.g.v. hhet 50-jarig priesterfeest van Piet

Giesen

27 10.00 u. JK zondagsviering - 2e zondag van Pasen

m e i   2 0 1 4

04 10.00 u. JK zondagsviering - Dodenherdenking

05 Bevrijdingsdag

05 18.00 u. vergadering 25 j. Groenewold - 50 j. Jongerenkerk

11 10.00 u, JK zondagsviering - Moederdag

13 13.00 u, bijeenkomst Armoedeconferentie - Bindkracht

18 10.00 u. JK zondagsviering

21 13.30 u. bijeenkomst communicanten 2014

20.00 u. bijeenkomst ouders communicanten

22 20.00 u. AB Bestuur JK Venlo

25 10.00 u. JK zondagviering

29 10.00 u. JK Viering - Hemelvaartsdag - viering 50-j. huwelijk
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vieringen april - mei 2014

Zondag 6 april 201, 10.00 uur

5e zondag Veertigdagentijd

Eucharistieviering 

met doop Britt van den Essen

Voorg.: Piet Giesen

Assistent: fam. van Britt

Lector: fam. van Britt

Muziek: Triple Quartet

Woensdag  9 april 2014, 19.15 uur

Taizégebed

Voorg.: Taizégroep

Muziek: Taizéliederen

Aansluitend koffie+ thee

Zondag 13 april 2014, 10.00 uur

Palmzondag

JAARDIENST PIERRE TIMMERMANS

Viering van breken en delen

Voorg.: Truus van der Heijden en

Hub van den Bosch

Assist.: communicanten 2014

Muziek: Jk-koor

Donderdag 17 april 2014, 20.00 uur

Witte Donderdag - Eucharistieviering

Voorg.: Pastoraal Team

Assistent: Dries Verhoeckx

Lector: Max Görtjes

Muziek: Jk-koor

Vrijdag 18 april 2014, 15.00 uur

Goede Vrijdag - Kruiswegmeditatie

Voorg.: Piet Linders en Hub van den

Bosch

Muziek: cd

Vrijdag 18 april 2014, 20.00 uur

Goede Vrijdag - Gebedsdienst 

Voorg.: Hub van den Bosch

Assistent: Marije Vola

Lector: Marjo Bongers

Muziek: Vivian de Wilde

Zaterdag 19 april 2014, 20.00 uur

Paaszaterdag - Paaswake

Eucharistieviering

Voorg.: Piet Giesen en Hub van den

Bosch

Assistent: Leo Verbeek

Lector: Hermenke Bexkens

Muziek: Louise van den Brand

Zondag 20 april 2014, 10.00 uur

Paaszondag - Eucharistieviering

Voorg.: Piet Giesen en Truus v.d.

Heijden

Assistent: Peter Verhoeckx

Lector: Marije Vola

Muziek: Jk-koor

zondag 20 april, 12.00 uur

doop van Leonardo en Diégo

Romanesco

Zondag 21 april 2014, 10.00 uur

Tweede paasdag - Eucharistieviering 

50 JARIG PRIESTERJUBILEUM 

PIET GIESEN

Voorg.: Pastoraal Team 

Assistent: Dries Verhoeckx

Lector: Henk Pijnenburg

Muziek: De Meulezengers en Jk-koor
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Zondag 27 april 2014, 10.00 uur 

Beloken Pasen

Viering van breken en delen

Voorg.: Truus van der Heijden

Assistent: Gonnie Geurts

Lector: Henneke Roox

Muziek: Dena Bisschop (dwarsfluit)

Zondag 4 mei 2014, 10.00 uur

Viering van Breken en Delen

Voorg.: Hub van den Bosch

Assist.: Dries Verhoeckx

Lector: Marjo Bongers

Muziek: Jk-koor

Zondag 11 mei 2014, 10.00 uur

Moederdag//Eucharistieviering

Voorg.: Piet Giesen

Assistent: Henk Pijnenburg

Lector: Hermenke Bexkens

Muziek: Jk-koor

Woensdag 14 mei 2014, 19.15 uur

Taizégebed

Voorg.: Taizégroep

Muziek: Taizéliederen

Aansluitend koffie+ thee

Zondag 18 mei 2014, 10.00 uur

Viering van breken en delen

Voorg.: Piet Linders

Assistent: Leo Verbeek

Lector: Max Görtjes

Muziek: Bente Peters (viool)

Zondag 25 mei 2014, 10.00 uur

Viering van breken en delen

Voorg.: Truus van der Heijden

Assistent: Gonnie Geurts

Lector: Henneke Roox

Muziek: Merlijn van Moorsel

Donderdag 29 mei 2014, 10.00 uur

Hemelvaartsdag

Viering van breken en delen b.g.v.

50-jarig huwelijk

Voorg.: Hub van den Bosch

Assistent: Peter Verhoeckx

Lector: Marije Vola

Muziek: Judith Weusten

Zondag 1 juni 2014, 10.00 uur

Viering van breken en delen

Voorg.: Piet Linders

Assistent: Hannie en Bert Kort, Erna

Schreurs

Muziek: Jk-koor

ter inspiratie

Jezelf kennen betekent geworteld te zijn in Zijn 

in plaats van verdwaald te zijn in je verstand. Eckhart Tolle

Er is geen vrijheid voor het ego,

er is alleen vrijheid van het ego. Erik van Zuydam
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 paasgedachten

JEZUS LEEFT!

Weer wordt de Heer gekruisigd,

gelijk door d'eeuwen heen.

Weer weet Hij zich verlaten,

verdrietig en alleen.

Vernederd door zo velen

verdraagt Hij hoon en spot,

zoekt Hij in droeve uren

Zijn Zender en Zijn God.

Bij elke wrede oorlog

slaat men Hem aan het kruis.

De tempel die Hij bouwde

vernietigt men tot gruis

en nog is niet te peilen

wanneer 't geweld verstilt.

Zo heeft toch onze Heiland

Zijn offer nooit gewild!

Laat ons tezaam verbroed'ren,

zodat de nacht verdwijnt

en Hij die opgestaan is

ons glorierijk verschijnt.

Dan vieren wij het Paasfeest

niet slechts met onze stem,

maar juicht ons hart vol vreugde:

"Hij leeft en wij met Hem!"

DE OPSTANDING

Ze had het vaak gelezen,

haar leven lang gehoord,

dat Jezus was gekruisigd,

Zijn handen diep doorboord

en dat Hij na drie dagen

uit 't graf verrezen was.

Maar 't wist haar niet te raken

als zij dit wonder las.

Haar eigen levenspad was

van vele tranen nat,

tot de verrijzenis haar

ineens gegrepen had.

De Heer gaf het bewijs dat

de opstanding bestaat,

die boven al het lijden

en 't zwaarste kruis uitgaat.

Zo werd die grootse morgen

de aanvang van een dag,

waarop zij heel haar leven

in 't licht van Pasen zag.

Ze weet dat niets ter wereld

Gods almacht kan weerstaan

en die daarin geloven

met Jezus opwaarts gaan!
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Je laten verrassen

Je verwonderen

op je blote knieën

in zilverdauw

over het ongelooflijke

dat dood

ten leven kiemen kan.

Zo zacht

nadert het geheim.

Schrik niet

het is het tuinkind maar

geplukt, maar waar -

zo puur in jou.

tekst:

Hans Waegemakers

afbeelding:

Sieger Köder, Maria van Magda-

la bij het graf

 paasboodschap en paaswens

Paasgedachte

Als Paaswens of Paasgedachte vond ik onderstaande boodschap van bisschop

Romero. Deze bijzondere mens is geen onbekende voor de Jongerenkerk Venlo.

Zijn woorden hebben ook nu nog zeggingskracht.  

Boodschap van Romero

Ook vandaag is er nog altijd de roep van de mens naar bevrijding.

De volgende boodschap is een boodschap van de Braziliaanse bisschop Romero,

die in 1980 vermoord werd.

Zoals het ook met profeten in de bijbel vaak was, moest Romero wakker geschud

worden om de werkelijkheid te leren zien en goede keuzes te maken. Het geweld

in zijn land, onder meer tegen de Kerk, heeft zijn ogen geopend voor de situatie

van de armen:
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Dit is zijn boodschap: 

"De werkelijkheid zien en erdoor geschokt worden,

heeft ons niet van ons geloof afgebracht, maar ons

naar de wereld van de armen toegekeerd. Daar was

onze plaats." "Het christelijk geloof scheidt ons niet

van de wereld, maar brengt er ons helemaal binnen.

De Kerk moet Jezus volgen, die leefde en werkte,

streed en stierf in de wereld.

Het christendom heeft als doel: de wereld in haar

totaliteit bevrijden, hier en nu. En daarin staat de

wereld van de armen voorop: We slagen er niet in de nodige veranderingen in de

Kerk door te voeren, zolang we ons enkel binnen de Kerk bewegen. Wanneer we

in de wereld van de armen binnentreden, slagen we daar wel in. Het gaat om een

fundamentele keuze.

Christenen zijn hoopvolle mensen, en dus zal ook de hoop niet mogen ontbreken

in de omgang met de armen. Wij preken de hoop om hen hun waardigheid terug

te geven.

Het zijn de armen die ons leren hoe we in deze wereld het evangelie handen en

voeten kunnen geven. Zolang zij niet tot hun recht komen en hun lot niet in eigen

handen kunnen nemen, is de bevrijding vanuit het evangelie een vrome gedach-

te.

Wij moeten komen tot ommekeer. Maar dan niet alleen in de stilte van het hart,

ook in ons spreken en handelen. Wij moeten in tegenstroom gaan vanuit het

evangelie waar we lezen: "Ik ben gekomen opdat ze leven mogen bezitten en wel

in overvloed." (Johannes 10,10)

Mag Pasen 2014 ECHT een feest van BEVRIJDING en OPSTANDING zijn. 

Mag Pasen 2014 een moment van OMMEKEER zijn. 

Dat wij van ik-gerichte mensen uitgroeien tot mensen die gericht zijn op het WIJ,

op het SAMEN doen. Dan doen wij, in mijn ogen, pas recht aan het leven van die

Man van Nazareth die in zijn leven hen, die toen leefden in de marge van de

samenleving van die tijd en hen, die NU leven in de marge van onze samenleving,

centraal stelde en stelt. 

Mogen wij als op-standige mensen, in navolging van die Man van Nazareth, ons

leven gaan breken en delen met  allen die NU leven in de marge van onze samen-

levingen wereldwijd, opdat ze leven mogen bezitten en wel in overvloed.

Zo wordt Pasen, echt een Zalig Pasen, een feest van op-standing en ommekeer.

ZALIG PASEN!

Hub van den Bosch
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 nogmaals de paus

Ik heb al over Franciscus geschreven en ik wenste hem toen een heel grote en

harde bezem toe, om in een aantal zaken van het Vaticaan te gaan vegen.  

Zo te zien en te horen uit de publicaties, heeft de Paus inderdaad  gekozen voor

een harde bezem. Zijn aanpak zal voor de vele ego's in het Vaticaan hard aanko-

men en er zal veel weerstand zijn.  We kunnen  alleen maar blij zijn, dat de top

van onze kerk weer een kerk  van dienen  wil zijn.

Ondanks  al die hoopvolle gedachten  lijkt het er niet op, dat er werkelijk grote

veranderingen aan gaan komen. De verwachtingen die leven bij veel mensen,

zoals afschaffen van het celibaat, de vrouw als priester of meer  democratie,

staan waarschijnlijk niet op het  verlanglijstje van onze paus.  De vragen echter

die de wetenschap stelt, vind ik veel belangrijker. De laatste driehonderd jaar

heeft de wetenschap een enorme vlucht gemaakt. We weten tegenwoordig  heel

veel over  het ontstaan van leven, over de oerknal ofwel de schepping. In de 1700

jaren daarvóór is de theologie uitgekristalliseerd in het wereldbeeld van die tijd.

Toen de vragen vanuit de wetenschap  niet meer bleken te passen in de toenma-

lige theologie, hebben alle christelijke leiders de hakken in het zand gezet en hun

gelijk verkondigd, ofwel  ze hebben gezwegen. Eigenlijk is dit begonnen met de

Franse Revolutie. Het probleem van de schepping (Adam en Eva en hoe daaruit

de mensheid is gegroeid) is nu min of meer aanvaard, door  het bijbelse verhaal

als een illustratie van het toenmalige  denken te zien.  Een ander heet hangijzer,

de erfzonde, zal veel meer discussie vragen, omdat dit punt de kern van onze

geloofsinhoud raakt. Toch zal de kerk ook hier in gesprek moeten gaan  en een

antwoord moeten geven op  eerlijke vragen.

Zoals we aan het gebouw de architect kunnen  herkennen en aan de muziek de

componist, zo kunnen we ook uit de schepping een beeld van God vormen. En

dat beeld is veel directer dan de informatie, die we uit de geschriften halen. Dat

is tenminste mijn persoonlijke mening. De wetenschap is en  blijft daardoor ui-

terst belangrijk voor ons, gelovige mensen. Deze discrepantie tussen de weten-

schap en theologie is volgens mij het grootste struikelblok voor de toekomst van

het christelijk geloof en moet dus nu op de agenda komen  en liefst snel.  

Toch zal het nog lang duren voordat de Roomse neuzen in dezelfde goede rich-

ting staan.  Ik zal geen 800 jaar oud worden zoals Methusalem en ook geen 625

jaar zoals Sinterklaas.  Ik zal het dus niet meemaken, maar ik krijg wel weer een

heel klein beetje hoop met Fransiscus. Misschien komt een discussie op gang. 

Paul
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Dena goes to Tanzania

ZONDAG 27 APRIL 2014 DENA BISSCHOP IN DE JONGERENKERK

Ik ben Dena Bisschop, 14 jaar en zit op 3 Havo op Blariacum college.  Komende

zomervakantie ga ik 

3 weken op een soort van werkstage naar Afrika, Tanzania. Dit wordt georgani-

seerd door St. Global Exploration en financieel ondersteund door Wilde Ganzen.

In Tanzania ga ik met een groep leerlingen en begeleiders verschillende projecten

en activiteiten opzetten bij weeshuizen, basisscholen en meisjesscholen. We

gaan ons o.a. bezig houden met het bouwen van klaslokalen en slaapzalen, een

bibliotheek inrichten, sport- en spelactiviteiten uitvoeren, voorlichting geven over

gezondheid. De reis, het verblijf en de projecten kosten natuurlijk veel geld. Dit

geld dien ik bij elkaar te krijgen door zelf presentaties te geven, activiteiten te

ondernemen, sponsors te zoeken. Helpt u mij helpen?  

 

Dit kan op twee manieren:

• door een sponsorbedrag te storten op   

NL84INGB0666996504   t.n.v.   Blariacum Tanzania   

o.v.v.   sponsor + uw naam + Dena Bisschop

• door aankoop van een voetreflexmassagebon a  20,= (waarde  50,=) te

storten op

NL23ABNA0495349658  t.n.v. Dena  Bisschop   

o.v.v.   voetreflex + uw naam + uw adres

U kunt contact met mij opnemen als u wilt bijdragen en/of voor vragen en

informatie:

denabisschoptanzania2014@hotmail.nl

Namens de kinderen van Tanzania alvast hartelijk bedankt.

Vriendelijke groetjes, 

Dena Bisschop
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Upgrade de Wereld

actie van Home+

Op donderdagavond 10 april 2014 voeren jongeren van Home+ actie in de bin-

nenstad van Venlo. Zij staan voor een duurzame leefwereld. Zij laten zen dat

reizen met de fiets, lopen of met de trein veel beter is voor het milieu dan met de

auto. De actie is ludiek en verrassend en in samenwerking met Upgrade De We-

reld. Voor meer informatie zie www.upgraden.nu

koor uit Letland in JK

SONOS, koor uit Letland, 

geeft een concert op 1 mei 2014 in de JK.

Het koor is op concerttournee en doet tegelijkertijd mee aan diverse koorzang-

wedstrijden. Van oudsher scoren Letse koren internationaal meestal zéér hoog.

We treffen dit koor precies op een scheidslijn: dirigente Inara Krevala is bezig aan

haar laatste tournee en geeft vervolgens het stokje over aan Sandra Otto. Ze zijn

beiden bij deze tournee aanwezig. Pianiste is Aiva Grosa.

De leeftijd van de zangers  schommelt tussen de 40 en 45 jaar.

Het koor zingt klassieke koormuziek, kerkelijke en volksmuziek. Ze komen met

een interessant en gevarieerd programma, dat ze zeer enthousiast brengen. (Let-

land is beroemd vanwege haar mooie oude gebouwen, maar ook vanwege het

geweldige natuurschoon.  Het is dan ook bijzonder dat mensen in Letland als een

favoriet bezoek beschouwen: de Keukenhof in Nederland. Buiten de optredens

die deel uitmaken van deze tournee is dit het enige uitstapje dat ze zich permitte-

ren.)

 Het exacte programma, tijdstip  en foto's van het koor komen later beschikbaar. 
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verjaardagen in april

6 apr. Harry van Heijst Penningmeester bestuur JK Venlo

6 apr. Arjan v.d. Bosch ouder communicanten 2010

10 apr. Coby v.d. Wouw

12 apr. Daphne Tip coördinator Aandachtscentrum

22 apr. Ushi Zumbroich Triple Quartet

22 apr. Marian Linssen JK Big Band sax-groep

23 apr. Truus v.d. Heijden pastoraal team/Tempeliertjes/liturgie overleg

24 apr. Frank Kessels communicant 2011

25 apr. Cor Weekers

27 apr. Lo Moonen Praaggroep

28 apr. Carien Lalieu jongerenpastor Groenewold

van harte proficiat

ter inspiratie

Wat ieder mens ten diepste zoekt is geluk of vrede.

Dat is de universele motivatie achter al ons handelen en gedrag.

We zijn echter geconditioneerd om het geluk te zoeken 

in alle richtingen, behalve de juiste. 

We richten het vizier op dingen buiten onszelf; 

op relaties, bezittingen, prestaties en bijzondere ervaringen.

De ontdekking dat de oorsprong van geluk en vrede

in onszelf besloten ligt en permanent toegankelijk is, 

is de grootste ontdekking die we als mens kunnen maken. Nin Sheng

Liefde kan zich manifesteren als een relatie

maar begint in diepe afzondering.

Als je gelukkig bent in je alleen-zijn,

als je de ander geheel niet nodig hebt, 

als de  ander geen vereiste is, 

dan ben je in staat tot liefhebben.

Als de ander een vereiste is, kun je slechts 

exploiteren, manipuleren, domineren, 

maar je kunt niet liefhebben. Osho
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1e Graaf van Loonstraat 3, Blerick   tel. 077 - 3821464
St. Annastraat 59, 5932 BV Tegelen tel. 077 - 3735699

Van Hoogstraten Fietsplus

Alles op het gebied van rijwielen

Gazelle, Batavus, Koga Miyata, Giant, Sparta

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)

ontbijten

Er is weer een nieuwe datum gepland voor het gezamenlijk

ontbijten: 

zaterdag 19 april 2014 om 10.00 uur bij het Ruitercafé Leurs.

Iedereen is welkom, echtparen of alleenstaanden. Uiteraard

ook mensen van buiten de Jongerenkerk zijn van harte welkom.

Indien jullie belangstelling hebben, graag aanmelden bij Marjo Bongers:

mgj.bongers@scarlet.nl of telefoon 06-41880818.

Het ontbijt bestaat uit 2 pistolets, divers beleg, gekookt eitje, bekertje vruchten-

yoghurt en koffie/thee. Het ontbijt kost  4,50. Dat is 1 euro meer dan voorheen,

maar er mag nu wel onbeperkt gebruik worden gemaakt van koffie en/of thee.

 

Ik zie jullie graag tegemoet! Hartelijke groet,

Marjo Bongers
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vertrouwen
 

Zo eens echt je handen vouwen

tot intens en stil gebed

kan je rust en vrede brengen,

breekt je angst en je verzet.

 

Bidden leert je stil te luisteren

naar wat God te zeggen heeft.

‘t Geeft je grond en vaste bodem,

wordt houvast waarvan je leeft.

 

Bidden brengt tot overgave.

Als je het soms zelf niet meer weet,

mag je grenzeloos vertrouwen,

dat onze God ons nooit vergeet.

Henny Janssen
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MAN

VAN

GOD

Man van God

man van gebed

man van overgave

man van geloof en liefde.

Man van mensen

man van de wereld

man van warme genegenheid

man vol medelijden en begrip.

Man van vrouwe armoe

man van volledige onthechting

man van gehoorzaamheid

man van volle rijkdom.

Man van mensen,

man van de wereld

man van warme genegenheid

man van medelijden en begrip.

Man van intense vreugde

die weet wat leven is

man van vele smarten

die weet wat lijden is.

Sterft zo'n mens

gaat de zon onder

en stijgt een leeuwerik

luid zingend ten hemel.

Man van God.





praktische 

informatie

Pastorale coördinatie

Hub van den Bosch

Begijnengang 17, 5911 JL Venlo

 077-3515920  // 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

NL46ASNB0871015617

o.v.v. renteloze lening of gift.

Stichting Jongerenkerk Venlo

NL12ABNA0414143299

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 april 2014.

Kopij voor dat nummer kan tot en met

18 april 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 ma-

ken van deze mogelijkheid. Ook reac-

ties 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@telfort.nl 

JK website

web site JK: www.jkvenlo.nl

webmaster: Max Görtjes


