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agenda dec.2014 - jan. 2015
d e c e m b e r   2 0 1 4

07 10.00 u. JK-zondagviering
08 15.00 u. overleg Pastoraal Team
10 19.15 u. Taizé-gebedsviering
12 20.30 u. repetitie “Kerstzinnig” (tot 22.30 u.)
14 10.00 u. JK-zondagviering
15 14.00 u. opbouwen kerststal
17 13.30 u. oefenen kerstspel door communicanten + familie
19 20.30 u. repetitie “Kerstzinnig” (tot 22.30 u.)
21 10.00 u. JK-zondagviering

19.00 u. adventswandeling naar Albertushof
23 17.00 u. kerstviering dak- en thuislozen o.v.b. en aansluitend

solidariteitsmaaltijd
24 18.00 u. KERSTAVOND-FAMILIEVIERING

21.30 u. klein kerstconcert door JK Koor en JK Big Band
22.00 u. KERSTNACHTVIERING

25 10.00 u. viering 1e kerstdag
26 10.00 u. viering 2e kerstdag
27 15.00 u. generale repetitie “Kerstzinnig” (tot 18.00 u.)
28 10.00 u. JK-zondagviering

20.00 u. KERSTZINNIG (aanvangstijd onder voorbehoud)

31 19.00 u. gebedsdienst op oudejaarsavond

j a n u a r i   2 0 1 5

01 11.00 u. JK-viering van Nieuwjaarsdag
04 10.00 u. JK-zondagviering
04 11.00 u. NIEUWJAARSONTMOETING (tot 13.00 u.)
11 10.00 u. JK-zondagviering
14 19.15 u. Taizé-gebedsviering
18 10.00 u. JK-zondagviering in Taizé-stijl
18 14.30 u. LEZING ERIK BORGMAN (tot 18.00 u.)
19 15.00 u. overleg Pastoraal Team
21 13.30 u. bijeenkomst communicanten (tot 15.30 u.)
22 20.00 u. vergadering bestuur JK
25 10.00 u. voorstellingsviering communicanten 2015
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vieringen dec.2014 - jan. 2015

Zondag 7 december, 10.00 uur

2e zondag van de Advent
Eucharistieviering

Voorg.: Piet Giesen
Assistent: Sabine Wennekers
Lector: Peter Verhoeckx
Muziek: Jk-koor

Woensdag 10 december, 19.15 uur

Taizégebed

Voorg.: Taizégroep
Muziek: Taizéliederen 
Aansluitend: koffie drinken

Zondag 14 december, 10.00 uur

3e zondag van de Advent

Viering van breken en delen

Voorg.: Piet Linders
Assist.: Hannie, Erna en Bert
Muziek: Jk-koor

Zondag 21 december, 10.00 uur

4e zondag van de Advent
Viering van breken en delen

Voorg.: Hub van den Bosch
Assist.: Dries Verhoeckx
Lector: Marjo Bongers
Muziek: fam. Bakokimi

Dinsdag 23 december, 17.00 uur

Kerstviering dak- en thuislozen

Voorg,: Hub van den Bosch en
Mieke Verkoeijen

Muziek: Piet Hegger

Woensdag 24 december, 18.00 uur

Kerstavond Familie-Kerstviering 

breken en delen

Voorg.: Truus v.d. Heijden en Piet
Linders

Assist.: Gonnie Geurts en
Henneke Roox

Muziek: pianospel met kerstliede-
ren

Woensdag 24 december, 22.00 uur

KERSTNACHT - Eucharistieviering

Voorg.: Piet Giesen en Hub van
den Bosch

Assist.: Henk Pijnenburg
Lector: Max Görtjes
Muziek: JK-koor + JK Big Band

Donderdag 25 dec. 10.00 uur

1e KERSTDAG - Eucharistieviering

Voorg.: Piet Giesen , Truus v.d.
Heijden, Piet Linders

Assist.: Leo Verbeek
Lector: Marije Vola
Muziek: Triple Quartet

Vrijdag 26 december, 10.00 uur

2e KERSTDAG - van breken en delen

Voorg.: Hub van den Bosch
Assist. Henk Pijnenburg
Lector: Marjo Bongers
Muziek: Jk-koor
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Zondag 28 december, 10.00 uur

Viering van breken en delen

Voorg.: Truus van der Heijden
Assist.: Henneke Roox
Lector: Gonnie Geurts
Muziek: Louise van den Brand

Woensdag 31 december, 19.00 uur

OUDJAARSDAG - Gebedsdienst 

Voorg.: Hub van den Bosch
Assist.: Peter Verhoeckx
Lector: Hermenke Bexkens
Muziek: Ingrid Reinhoud

Donderdag 1 jan. 2015, 11.00 uur

NIEUWJAARSDAG

Voorg.: Hub van den Bosch+
Truus van der Heijden

Assist. Dries Verhoeckx
Lector: Marije Vola
Muziek: JK-koor

Zondag 4 januari 2015, 10.00 uur

Eucharistieviering

Voorg.: Pastoraal Team
Assist.: Henk Pijnenburg
Lector: Peter Verhoeckx
Muziek: JK-koor
Aansluitend: Nieuwjaarsontmoeting

Zondag 11 januari 2015, 10.00 uur

Viering van breken en delen

Thema: samen onderweg: wat doe

je op een kruispunt?

Voorg.: Hub van den Bosch
Assist.: Leo Verbeek
Lector: Max Görtjes
Muziek: K.K.I. -koor

Woensdag 14 jan. 2015, 19.15 uur

Taizégebed
Voorg.: Taizégroep
Muziek: Taizéliederen 
Aansluitend: koffie drinken

Zondag 18 jan. 2015, 10.00 uur

Taizéviering

Voorg.: leden Taizégroep.
Muziek: samenzang Taizéliederen

Zondag 25 jan. 2015, 10.00 uur

PRESENTATIEVIERING

COMMUNICANTEN 2015

Viering van breken en delen

Voorg.: Truus v.d. Heijden en Hub
van den Bosch

Assist.: communicanten 2015
Lectoren: Henneke Roox en Gonnie

Geurts
Muziek: Marianneke Lambreghts

(piano)
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verjaardagen in december

01 Marja Görtjes organisatiegroep planning koren, muziek,

assistenten en lectoren

02 Marie-José Oosterwaal Spiritualiteitsgroep

04 Marieke van Heijst Triple Quartet

06 SINTERKLAAS
06 Breur Jacobs
07 Peter Verhoeckx assistent/lector/Triple Quartet

11 Dries Verhoeckx assistent/JK Big Band/Triple Quartet

16 Floor van de Leur voorheen drummer JK Big Band

20 Henk Pijnenburg voorzitter JK, lector

22 Antoine Lauwerijssen lid JK-koor

25 JEZUS VAN NAZARETH
28 Marguerite Linders Praaggroep

30 Annie Brueren-van Rijn
31 Brigitte Oude-Kempers Spiritualiteitsgroep

31 Mireille Gadiot Praaggroep

onze hartelijke gelukwensen

tel.nr. JK-kantoor wordt opgeheven

Vanaf 4 december 2014 zal het telefoonnummer 077-3515920 NIET MEER
ACTIEF ZIJN.
Gemiddeld werd er van deze telefoon per maand voor 0,08-0,10 eurocent
gebeld terwijl de kosten voor het abonnement 30,00 euro per maand
bedroegen.
Ik ben in het algemeen 24 uur per dag bereikbaar op mijn mobilenummer:
06-10729578.
Mocht ik niet op kunnen nemen, spreek dan in en ik bel z.s.m. terug.

Hub van den Bosch
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Solidaridad - adventsactie 2014

OP WEG NAAR EERLIJKE SUIKER

De jeugd (heeft) geeft de toekomst

Jonge boeren zorgen voor verandering die er toe doet

De jeugd heeft de toekomst. Het is een
veelgehoorde uitspraak, die misschien wat
clichématig aandoet. Toch is de boodschap
helemaal raak. Of zou dit in ieder geval zo
moeten zijn. Miljoenen jongeren op deze
wereld vragen zich regelmatig af of zij ei-
genlijk wel een toekomst hebben. Toch zijn
zij het die kunnen zorgen voor verandering
die er toe doet.

Wilt u hen daarbij helpen? Solidaridad
helpt boeren bij het verduurzamen van hun
landbouwmethodes om zo de kwaliteit en het volume van hun oogst te
verbeteren. Lokale partners trainen de boeren om deze doelen te realise-
ren. Dit leidt tot methodes die beter zijn voor het milieu, voor de boer en
zelfs voor de hele gemeenschap. Initiatiefrijke, ambitieuze boeren, die
veranderingen durven door te voeren, spelen een belangrijke rol binnen
de projecten van Solidaridad. Dit zijn meestal jonge boeren. Soms is het
moeilijk om de touwtjes uit handen te geven. Met name in tradities waar
leeftijd gelijk staat aan wijsheid, moet er behoorlijk wat overwonnen wor-
den om de jeugd de kans te geven het voortouw te nemen. Wanneer
jongeren echter in staat gesteld worden om in hun eigen gemeenschap
een toekomst op te bouwen, komt dat hele dorpen ten goede. Een betere
oogst van één boer stimuleert anderen om mee te bewegen. Iedereen
profiteert van de opgedane kennis, inkomsten gaan omhoog, kinderen
kunnen naar school en er komt geld voor gezondheidszorg. Helpt u mee
om jonge boeren de kans te geven het verschil te maken? We nodigen u
van harte uit om de steun voor ons werk in uw eigen geloofsgemeenschap
te versterken. 
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kerstgedachte

HET KERSTKIND OPENBAARDE GODS VERHAAL
Uit: 'van mens tot mens, van hart tot hart' door Leo Brueren(1925-2012)

'Mensen zijn de woorden waarmee God zijn verhaal vertelt.'
Met deze markante uitspraak van een kind begint een bekend Vlaams
theoloog zijn boek over God, mens, kerk, geschiedenis en verlossing.
Kinderen zeggen het misschien ongenuanceerd of stuntelig, maar wel zo
eenvoudig en begrijpelijk: 'mensen zijn de woorden waarmee God zijn
unieke verhaal openbaar maakt.'

Gods meest radicale woord is het Kerstkind, later de man van Nazareth,
de Gekruisigde en de Opgestane Heer. Want we lezen bij Joh. 1,14 de
beroemde zin: 'En het Woord is een mens van vlees en bloed geworden
en het is midden onder ons komen wonen.'

De komst van het ware Beeld van God en het openbaar maken van Zijn
diepste wezen herdenken en vieren we jaarlijks op 25 december. Dit is het
meest historische moment in de geschiedenis. Gelovige en niet-gelovige
mensen worstelen er steeds mee. Het is bijna niet te geloven.

Wat is bijna niet te geloven? Dit: dat de
Liefde gestalte kreeg in een klein Kind;
dat de Liefde van God zichtbaar werd in
een Mens: Jezus Christus; dat waar werd
wat de profeten voorzegd hadden nl.
dat een eenvoudig meisje de Moeder
mocht zijn van Iemand die het Gezicht
van God liet zien en niet alleen in woor-
den maar ook in daden.
Het onmogelijke dat mogelijk werd,
d.w.z. de geboorte van de Zoon van
God. Laten we dat blijmoedig en dank-
baar vieren in woord en gezang. En laten
we er diep van doordrongen zijn dat het



-7-

moment in de kerstviering waarop de priester zegt: 'dit is mijn Lichaam en
dit is mijn Bloed', het ogenblik is dat we opnieuw beleven: geboorte, le-
ven, dood en opstanding van Jezus Christus, d.w.z. zijn hele leven.

Wij wensen u allen gezegende dagen toe en een goed begin van het nieu-
we jaar. Jezus was en blijft met ons onderweg. En Hij verwacht dat wij
Gods verhaal en Zijn levensverhaal verder vertellen en levend houden.

Van harte sluit ik me bij deze woorden van Leo Brueren aan, zeker in dit
50ste seizoen, in dit jubileumjaar. Het is ook één van de uitspraken uit de
lezing van prof. dr. Peter Nissen in zijn lezing op 8 november 2014. Blijf
het Verhaal, blijf verhalen vertellen opdat ze levend blijven.

Iedereen een zalig en
gezegend Kerstmis!

Hub van den Bosch
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kerstkaarten- en adventsactie

De kerstkaartenactie gaat 30 november

weer van start. Dit jaar een kerstkaart die
past in het jubileumjaar en bij het thema
'in verbondenheid onderweg'.
De kaart is gemaakt door twee vaste
medewerkers van de Jongerenkerk Mar-
lein Vaessen en Therezi Ezendam. 
De kosten zijn 75 ct per stuk en 3 stuks
voor 2,00 euro.
Daarnaast zijn er ook nog oude kerstkaar-
ten te koop.

Kerstkaartenactie 

en de Adventsactie: 

'de jeugd (heeft) geeft 

de toekomst'.

Koop geen kerstkaarten voor
hen die je toch ziet. Het geld
dat je daarmee uitspaart kun
je dan uit SOLIDARITEIT delen
met de jongeren en de gezin-
nen die werken op de grote
suikerriet- en cacaoplantage in
Nicaragua, Ghana, Guatemala
of waar dan ook in Midden-
en Latijns-Amerika of in Afrika.
Zo bieden wij de jeugd de kans
op een beter bestaan door
hen de mogelijkheid te geven

in plaats van te moeten werken naar school te gaan. Daardoor geeft de
jeugd toekomst aan de gemeenschappen waarin zij wonen en leven
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geslaagde lezing Peter Nissen

Op zaterdag 8 november hield prof. dr. Peter Nissen in de Jongerenkerk
b.g.v. van 25 jaar  Stichting 't Groenewold en 50 jaar Jongerenkerk Venlo
een bijzondere daarop afgestemde lezing die door 72 mensen werd be-
zocht. 
Naast een terugblik op het ontstaan van beide had hij ook een boodschap
die we ons ter harte mochten en mogen nemen. 
Belangrijkste daarin wellicht is deze: blijf de verhalen, blijf het Grote Ver-
haal van onze traditie vertellen. Zo gaat het verhaal door. Wellicht anders
en op steeds weer een andere wijze.
De Jongerenkerk en Stichting  't Groenewold
die zich laten inspireren door dat Grote Ver-
haal van onze traditie en door die Man van
Nazareth zullen dat doen, ieder op haar eigen
manier.
Want zoals prof. dr. Nissen afsloot:
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lezing Erik Borgman
zondag 18 januari 2015 

Prof. dr. E. Borgman zal in zijn lezing in de Jong-
erenkerk Venlo vanuit zijn discipline, praktische theologie, maar ook als
Dominicaan het fenomeen Jongerenkerken bespreken. Ook hij zal dat
doen vanuit de drieslag Zien-Oordelen-Handelen. Theologisch gezien
neemt de Jongerenkerk Venlo een plaats in bij de theologische ontwikke-
lingen. Borgman heeft veel onderzoek gedaan in zijn loopbaan naar bevrij-
dingstheologie, zwarte theologie, feministische theologie en bijzonder en
wel passend in de traditie van Jongerenkerk en ook de Jongerenkerk Ven-
lo ook onderzoek naar ideologiekritiek in de theologie. Naast het een plek
geven aan het fenomeen 'Jongerenkerken' in het theologisch speelveld zal
hij, net als prof. Dr. Nissen,  een toekomstbeeld schetsen voor Jongerenk-
erken. De verbondenheid tussen Jongerenkerk Venlo en 't Groenewold als
Centrum voor Kerk en Samenleving zal hier in mee worden genomen.
Prof. dr. E. Borgman is een veel gevraagd en begenadigd spreker. Hij zal
ons een boeiende lezing voorhouden die ons ongetwijfeld aan het denken
zal zetten.

Zondag 18 januari 2015

Lezing Erik Borgman

15.00-18.00 uur 

(Inloop vanaf 14.30 uur)

Jongerenkerk Venlo (Minderbroedersstraat 1)

Entree vrij (vrije gift na afloop)
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           december 2014       Hans Spee                 

Emmaus-Feniks, opnieuw waarde geven 

aan afgedankte mensen en materialen

Het was een aparte ervaring die bijeenkomst in oktober in Wageningen. 60
medewerkers van een groot aantal van de 20 vestingen van Emmaus in
Nederland hadden zich verzameld voor het jaarlijkse treffen. Voor mij was
het de eerste keer. Er waren ook twee vertegenwoordigers van Emmaus
International. Ik hoorde dat in 36 landen 320 vestingen van Emmaus zijn.
Er werd gesproken over samenwerken tussen de Nederlandse vestingen.
Ook werd er verslag uitgebracht van de steun die door de Nederlandse
Emmausbeweging was gegeven aan Emmaus elders (  500.000), waar men
die steun goed kan gebruiken. Ik realiseer me sindsdien dat ik vrijwilliger
ben bij een multinational in solidariteit en duurzaamheid.

Vanaf januari 2014 werk ik twee dagen in de week in de timmerwerkplaats
van Emmaus in het oude Trappistenklooster in Tegelen. Ik doe dat samen
met onder andere Jan Lammerse, ook een bezoeker van de JK. We maken
meubels met een kleine beschadiging weer geschikt voor de verkoop. De
meeste tijd gaat echter zitten in het opknappen en aanpassen van het
oude klooster. Een gigantisch gebouw met een tuin van 3 hectare. De
timmerwerkplaats is maar één van de vele projecten waar 40 vrijwilligers
en 20 bewoners samen aan werken.

Er is een winkel met tweedehandsmeubels. Dagelijks haalt een ploeg de
meubels op bij mensen thuis. Heel bijzonder is de winkel in curiosa, bijna
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een museum door de wijze waarop de spullen zijn gesorteerd en geëta-
leerd. Je vindt er spulletjes uit grootmoederstijd maar ook moderne ge-
bruiksartikelen, soms nog als nieuw. Er is een afdeling met tweedehands-
kleding, schoenen en modeaccessoires zoals kettingen en riemen. In het
naaiatelier worden van gebruikte materialen prachtige tassen en porte-
monneetjes gemaakt. Er is een groentetuin van 3 hectare waar groente
wordt verbouwd zonder gif en kunstmest. De groente is voor eigen ge-
bruik en voor de verkoop.  Er is de timmerwerkplaats die ik al noemde en
een metsel- en stukadoor-ploeg die het gebouw opknapt en aanpast zodat
er nieuwe activiteiten kunnen plaatsvinden. Tot slot is er een werkplaats
voor fietsreparatie en de smederij van de paters die opnieuw wordt ing-
ericht.

Een groot aantal van de 20 bewoners zijn in Emmaus omdat ze de grip op
hun leven even zijn kwijt geraakt door scheiding, schulden, verlies van
werk. Ze zijn enkele maanden en sommigen enkele jaren op Emmaus om
hun leven weer op de rails te krijgen. Ook zijn er vluchtelingen die probe-
ren een verblijfsvergunning te krijgen en er is een groep die kiest voor een
alternatieve manier van leven, buiten de welvaartssamenleving. De mees-
ten zijn alleenstaand maar er zijn ook gezinnen. Ze krijgen kost en inwo-
ning, een ziektekostenverzekering en zakgeld. Overdag werken ze bij Em-
maus.

De vrijwilligersgroep bestaat uit 60-plussers die niet meer betaald werken,
jongere mensen die werkeloos zijn geraakt en in afwachting zijn van een
betaalde baan, mensen met een re-integratie traject, taakgestraften en
gedetineerden die hun terugkeer naar de samenleving voorbereiden. Voor
sommigen is werken bij Emmaus functioneel. Je hebt er een aangename
dag met sociale contacten en een zinvolle bezigheid en dat is prima. Ande-
ren zijn merkbaar meer verbonden met de doelstellingen van Emmaus, dat
zich richt tegen het uitsluiten van mensen, tegen het uitputten van de
aarde door onze ongebreidelde consumptie, voor een betere verdeling
van welvaart.

Er moet voldoende geld worden verdiend om alles draaiend te houden
want er is geen subsidie.
De kosten van een bewoner bedragen zo'n 800 euro per maand. Het grote
complex biedt veel mogelijkheden en is een aantrekkelijke plek voor het
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publiek om te bezoeken, maar het onderhoud vraagt echter ook veel geld
en energie. Er wordt weinig over gesproken op Emmaus, maar de nabijge-
legen gesubsidieerde kringloopwinkel "Pakhoes" is een stevige concurrent
die in november in omvang is verdubbeld. Niettemin slaagt Emmaus Tege-
len er al 7 jaar wonderwel in om de kop boven water te houden. Dat is niet
in de laatste plaats te danken aan de steun vanuit de lokale gemeenschap.
Wilt u Emmaus ook steunen dan kan dat door het doneren van kleding,
meubels en met een bezoek en wellicht een aankoop.

samen ontbijten

Beste allemaal,

Er is weer een nieuwe datum gepland voor 
het gezamenlijk ontbijten:  
zaterdag 20 december 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, ben je van harte welkom.
VANTEVOREN AANMELDEN HOEFT NIET MEER! JE KUNT GEWOON NAAR

LEURS KOMEN! 

Het ontbijt bestaat uit 2 pistolets, divers beleg, gekookt eitje, bekertje
vruchtenyoghurt en onbeperkt koffie en thee. 
De totale kosten bedragen  4,50 
 

Ik zie jullie graag tegemoet! Hartelijke groet,
Marjo Bongers
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 vrede in deze dagen

We zijn al weken voorbereid op Kerstmis door de reclame, dus ik doe niks
geks, wanneer ik nu al over Kerstmis begin. Het is trouwens mijn laatste
kans om U vóór de Kerst langs deze weg te bereiken.
Ach ja, U weet het: Kerstmis is een feest van vrede. Rust in huis met
kaarslicht.  Een heerlijk diner met de hele familie. Napraten onder de
kerstboom  met een drankje. Het patroon kennen we allemaal en we
verheugen ons erop.
Maar………………. ja, er komt altijd een maar. Vrede is iets anders dan
afwezigheid van oorlog. Vrede  heerst in je hart als het goed is. Vrede
heeft alles te maken met tevredenheid. Tevreden met de rust van de
kerstdagen. Tevreden met de rust, de sfeer en  het lekkere eten.  Tevreden
met jezelf.
 Alleen  de vraag:  kunnen we nog tevreden zijn ?
• De rechter geeft geen uitstel aan asielzoekers, die terug moeten

naar gebieden  waar ebola heerst.
• Italië stopt met het redden van vluchtelingen in de Middellandse

Zee en laat ze, als ze in nood komen, gewoon verdrinken.
Hoe gaan politici en anderen om met het gemeenschapsgeld, dat aan hen
is toevertrouwd? Hoeveel nutteloos uitgegeven geld zou beter besteed
zijn aan de onderliggenden  in onze samenleving ?
En dan hoeven we nog niet te praten over Syrië , de Oekraïne,  Pakistan of
IS.
U kunt dit lijstje gemakkelijk zelf aanvullen. Er is genoeg te kiezen!
Als wij, ook ikzelf, in ons binnenste kijken? Is er wel reden tot tevreden-
heid?

Ik wens, dat wij allemaal "tevreden" kerstdagen beleven en van een rustig
en lekker kerstdiner kunnen genieten, maar ook met een gezonde portie
"onvrede" in onze harten.

Paul
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verslag breed overleg 9/11/14

Aanwezig: 33 mensen.

1: welkom door de voorzitter
Henk Pijnenburg, voorzitter van de Stichting Jongerenkerk Venlo,  heet
iedereen van harte welkom. Het is een goed gebruik om twee maal per
jaar aansluitend aan de viering in gesprek te zijn met bezoekers, mede-
werkers en geïnteresseerden om de zaken waar we mee bezig zijn en
de zaken die u bezighouden binnen de Jongerenkerk te bespreken.
Jullie zijn belangrijk om mee de richting aan te geven waar we heen
gaan.
Wat zijn jullie wensen? Waar moeten we zaken wellicht aanpassen?
Welke dingen zouden we dienen te veranderen?

Henk blikt ook even terug op de lezing van Peter Nissen van zaterdag 8
november.
Dhr. Nissen schilderde ons een aantal kansen voor onze gemeenschap
om ons zelf niet te veel naar binnen te richten maar vooral naar bui-
ten. Kijk om je heen en kijk waar je als (geloofs)gemeenschap iets kunt
doen en betekenen. Zo willen we op weg gaan naar 55 jaar JK Venlo.

Henk blikt even terug op de eerste maanden van het 50-jarig bestaan
en het 25-jarig bestaan van 't Groenewold. Op 31 augustus zijn we
daarmee gestart en een paar activiteiten zijn al geweest.
De openingsviering van het 50e seizoen met de ingebruikname van de
beamer. Hier komen we nog op terug. 25-jarig bestaansfeest van 't
Groenewold. Artikel in E3 Journaal en de puzzelactie en de actie 50
euro voor 50 jaar Jongerenkerk.

Hij geeft Hub het woord om even langs het programma te lopen.
  

2: Programma 50 jaar Jongerenkerk Venlo
Hub v.d. Bosch licht even toe wat er nog op stapel staat.
Inderdaad zijn een paar activiteiten geweest en wellicht dat Piet Lin-
ders dadelijk nog iets kan zeggen over het jubileum van 't Groenewold.
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• Lezing Peter Nissen gisteren, zaterdag 8 november, waarbij 72 mensen
aanwezig waren.

• De eerstvolgende is Kerstzinnig op 28 december.
• De verkoop van de boeken van Leo vanaf vandaag.
• In januari de lezing van Erik Borgman.
• Bijzonder is ook dat we op Goede Vrijdag hier een speciaal programma

hebben. De Groep Palet zal dan als Goede Vrijdagdienst het verhaal
'EEN WEG' in de Jongerenkerk verzorgen.

• Een maaltijd op 22 april.
• De week van 10-17 mei: een week lang tentoonstelling, beeld en geluid

over 50 jaar Jongerenkerk Venlo.
• Uiteindelijk mondt alles uit in de jubileumviering van 17 mei.

Volg de JK Jouw Kerk en de website waar we alles op zullen vermelden.

Piet Linders blikt terug op 25 jaar Groenewold.

Een jubileumweek die begon met de Heilige Huisjes Tocht op zaterdag
20 september, waarbij ook de gemeente in de persoon van wethouder
Testroote aanwezig was.
Daarna de lezing over Ubuntu op woensdag 24 september hier in de
Jongerenkerk en dan op zondag 28 september de jubileumviering met
aansluitend koffie en vlaai in het voorportaal en gezellig samenzijn op
't Groenewold.
Het bestuur was zeer tevreden over het verloop en dank voor de sa-
menwerking en het goede verloop. Het bestuur was zeer tevreden
over het jubileum.

3: PR
Max Görtjes, de pr-man van de Jongerenkerk, geeft aan dat er rond het
jubileum een heel pr-programma is opgezet. Er zijn al publicaties ge-
weest en er volgen er nog meer.
De JK Jouw Kerk is een van de kanalen, maar ook de website en publi-
caties in E3-Journaal.
Daarnaast verschijnt ook eens per maand de Nieuwsbrief waar nu 90
abonnees voor zijn maar wie wil kan zich aansluiten door Max een
mailtje te sturen of hem te bellen of aan te spreken. Dat kan ook via de
website www.jkvenlo.nl
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De puzzelactie heeft wel niets in geldelijke zin opgeleverd, maar er
hebben wel 700-1000 mensen mee gepuzzeld en in die zin was het een
goede reclame voor de Jongerenkerk en 't Groenewold.

Rond alle activiteiten worden de media breed benaderd: de schrijven-
de pers maar ook beeldkrant en radio en tv. Daarnaast wordt ook via
de maillijst van 't Groenewold een groot aantal mensen bereikt.

Maandelijks schrijven mensen uit onze gemeenschap een stuk in de JK
Jouw Kerk. Dat artikel staat ook op de website en dit gaat vergezeld
van een advertentie in E3-Journaal 50ct voor 50 jaar JK Venlo. De be-
doeling is dat mensen na het zien van deze advertentie terecht komen
op onze site en dan …. 50ct storten.

Oproep:

De JK Jouw Kerk komt elke maand ook op de website maar als iemand
een bijzondere mededeling heeft, geef deze dan door aan Max, dan
kan deze wellicht ook op de site geplaatst worden.

4: Financiën
Harry van Heijst, de penningmeester van de Jongerenkerk,  licht kort
de financiële zaken toe.
De liquiditeit van de Jongerenkerk is geruststellend.

De actie 50 euro voor 50 jaar Jongerenkerk Venlo is afgesloten en
heeft 2.400,00 euro opgeleverd.
Voor de kosten van het jubileum kunnen we in dit jaar terugvallen op
de Stichting Leo Bruerenfonds maar de kosten vallen tot nu toe mee.
De kosten voor de lezingen die begroot waren voor een bepaald be-
drag worden bij lange na niet uitgegeven. De grote kosten komen
straks pas; de Goede Vrijdagdienst door Palet, 17 mei de jubileumdag
en de maaltijd op 22 april zullen wel wat geld gaan kosten. 

De beamer: de afhandeling van de beamer met het SKANfonds loopt
en het geld is onderweg. Een ander deel van de subsidie was al binnen
en het tekort is ook gedekt.

In zijn algemeenheid moeten we alert blijven op de kosten die we
maken.
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5: in gesprek met de aanwezigen.
Henk legt als eerste de ervaringen met de beamer voor:

Reacties:
Wim Stark: voor hem hoeft de beamer niet. Hij vindt het jammer dat
de drieluik van Ine verborgen zit achter het scherm. Voor hem had en
hoeft het niet zo'n scherm.

Nelly Schreurs: heeft last van het geluid dat de beamer maakt.

Anneriet van Nieuwenhoven: zoals gisteren bij de lezing is de beamer
ideaal en zinvol.

Erna Schreurs: je moet steeds kiezen: wanneer gebruik je de beamer
en wanneer niet. Hij moet iets toevoegen

Mieke Verkoeijen: is positief over de beamer. In 't Ven heeft ze laatst
een uitvaart bijgewoond waarbij ook een beamer en scherm werd ge-
bruikt. Dat was heel sereen en bijzonder. Dat kan nu in de Jongeren-
kerk ook.
Daarnaast komt er misschien in 2015 een grote Taizébijeenkomst en
dan kun je hem goed gebruiken.

Paul Tummers: kijk goed wanneer het gebruik een duidelijke meer-
waarde geeft.

Gaugi Maes: soms is het goed de beamer te gebruiken maar het schil-
derij van Ine werkt ook inspirerend.

Martien Huizinga: de beamer is een hulpmiddel. De mens van nu is
heel visueel ingesteld, meer dan auditief. 

Freddy: ik vind de beamer goed. Je kunt er ook foto's opzetten van mij
mag de beamer blijven.

Max Görtjes: de beamer is bedoeld als ondersteunend aan de dienst.
Daarnaast kunnen we straks ook teksten erop plaatsen waardoor er
kosten bespaard kunnen worden op papier en boekjes voor de vierin-
gen. Bijvoorbeeld de teksten van de liedjes.

Dit roept de opmerking op dat er ook mensen zijn die visueel beperkt
zijn. Daar zal uiteraard rekening mee gehouden worden.
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De reacties zijn verschillend. Algemeen beeld is dat je telkens weer de
afweging maakt en goed moet nadenken over wat het gebruik toe-
voegt.

Toevoeging: in de week van 10-17 mei is de beamer goed te gebruiken
bij het tentoonstellen van beeldmateriaal van 50 jaar Jongerenkerk
Venlo.

We zullen alle opmerkingen meewegen in het gebruik en telkens een
goede afweging proberen te maken.

Het jubileumjaar:

Vraag: is er nagedacht over een speciale viering met jongeren?
Jongeren zijn van harte welkom. We hebben niet specifiek een dienst
gepland voor en met jongeren. Dient zich dit aan dan zullen we het
zeker doen.
Over drie weken zal in ieder geval hier een viering zijn met jongeren.
Marjo heeft het vanmorgen vermeld. Een vijftal jongeren die hun eigen
muziek ten gehore brengen. Dat zal jaren 70 muziek zijn waarbij ook
Jimmy Hendriks niet zal ontbreken en we zien wel hoe dat valt. Hub
heeft de jongeren aangegeven vooral hun muziek te spelen.

Er wordt opgemerkt dat de muziek wel spiritueel moet zijn.

Deze opmerking wordt beantwoord door Leon v.d. Brand met het feit
dat hij drie kinderen heeft die veel hebben met muziek. Als je naar de
teksten kijkt die in liederen gebruikt worden, zit daar zoveel in aan
spiritualiteit en diepgang dat we de jongeren ruimte dienen te geven. 

Vraag: Is er nagedacht over het uitgeven van een boekwerk?
Ja, daar is over gesproken en nagedacht maar dat idee is uiteindelijk
niet doorgegaan. 
Er wordt nog opgemerkt dat m.b.t. de geschiedenis van de Jongeren-
kerk Gé van der Heijden een boekje daarover geschreven heeft, dat op
de website te vinden is. Misschien kunnen we dat nog uitprinten in een
klein boekje dat beschikbaar is om te kopen. Wordt over nagedacht en
meegenomen.
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Vraag: kunnen we dan bijvoorbeeld een ansichtkaart maken van de
Jongerenkerk die mensen kunnen kopen?
Marianneke Lambreghts geeft aan best een voorstel te willen maken
en kan dat een keer  projecteren op het scherm om te laten zien.
We overwegen dit voorstel en nemen het mee.

Vraag: Marianneke Lambreghts geeft aan dat zij een kruisweg aan het
schilderen is.
Kan deze in dit jubileumjaar misschien tentoon worden gesteld?
Dat is altijd bespreekbaar en mogelijk. Komen we op terug als het zo-
ver is.

Vraag: Truus van der Heijden geeft aan dat feest vieren belangrijk is…
maar kunnen we er ook een actie aan verbinden voor een goed doel?
Niet alleen als er geld overblijft maar ook gewoon een actie voor een
goed doel.
We zullen dit bespreken binnen het comité en kijken wat we hiermee
doen en kunnen.

6: Kerstkaart 2014
Er is twee maal een oproep gedaan voor een kerstkaart. Vorig jaar is
besloten binnen het bestuur om dit te vragen aan de gemeenschap. Er
zijn twee inzendingen.
De twee voorbeeldkaarten worden rondgedeeld en daarna wordt ge-
stemd.
De kaart met de mandala wordt gekozen. De uitleg bij de kaart is:

De mandala is ontstaan uit het woord verbinden/verbinding en als
kleuren zijn gekozen de kleur van het hart gebruikt: Groen. De kleur
van het heelal: Blauw. En de kleur van de liefde: Rood/roze.
De kaart is een co-productie van Therezi Ezendam en Marlein Vaessen.
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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.

7: Rondvraag en afsluiting
Het is ruim 12.00 uur. De voorzitter stelt de rondvraag aan de orde.

Rondvraag:

Henk Linders geeft aan dat de pr-activiteiten en de nieuwsbrief waar-
devol zijn  en dankt daarvoor onze pr-man Max Görtjes. 

Mieke Verkoeijen vraagt of de Jongerenkerk bezocht kan worden door
kinderen van de lagere school die zelden of bij niet meer in een kerk
komen. Dat is altijd mogelijk. Geef maar aan wanneer of als er niets is:
loop gewoon met ze binnen

Henk Pijnenburg geeft aan dat er niet tot een breed overleg gewacht
hoeft te worden als er op- of aanmerkingen of vragen zijn. Spreek be-
stuursleden gewoon er op aan.
Daarna dankt de voorzitter ieder voor de aanwezigheid en sluit af.

Verslag: Hub
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iets voor de Jongerenkerk ?

Oétgetraoje
* HUISKAMERTOERNEE *

Huiskamervoorstelling Oétgetraoje

Theatermonoloog over geloof en twijfel door Hay van Hoorn

'OÉTGETRAOJE' BIJ U THUIS,
VOOR EEN HANDVOL VRIENDEN OF KENNISSEN'

Oétgetraoje is een theatermonoloog over geloof en geloofwaardigheid,
geschreven door Frans Pollux, regie Marnix Mulder en geproduceerd door
HIPPO Producties. Op speciaal verzoek kan de monoloog in het Nederlands
worden gespeeld. 
Vanaf dit najaar is de volledige monoloog te boeken in uw eigen huiska-
mer.
Heeft u geen balzaal als woonkamer? Geen enkel probleem, een huiska-
mervoorstelling kan (bijna) overal. Zolang u maar ruimte hebt voor 
minimaal 12 personen. De voorstelling is onversterkt en om optimaal te
kunnen genieten, adviseren we een maximum aantal van 35 
personen. Mocht u toch graag meer mensen uitnodigen, dan kan in over-
leg de voorstelling plaatsvinden in het nieuwe theaterzaaltje bij 
Boekhandel Koops, maar het zou ook in de JONGERENKERK VENLO kun-
nen.

De voorstelling duurt ongeveer zestig minuten en is zonder pauze. Er die-
nen minimaal 12 bezoekers aanwezig te zijn, voor elke bezoeker tellen we
een bedrag van 10,00 euro. Afrekening vindt contant na afloop plaats. 
Voor hapjes en drankjes ben u uiteraard zelf verantwoordelijk - ook voor
de keuze of en hoeveel u uw bezoekers daarvoor laat betalen.

Mocht u interesse hebben en krijgen we 15-20 mensen bij elkaar dan kun-
nen we dhr. Hay van Hoorn uitnodigen.
Reactie: Hub van den Bosch jongerenkerkvenlo@hetnet.nl of 06-10729578





praktische informatie

Pastorale coördinatie

Hub van den Bosch
Begijnengang 17, 5911 JL Venlo
06-10729578

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
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
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 ver-
schijnt op 30 november 2014.
Kopij voor dat nummer kan tot en
met 21 november aangeleverd
worden (via e-mail of schriftelijk)
op het Secretariaat van de Jon-
gerenkerk (zie hierboven).
Is er iets dat u raakt of dat u onder
de aandacht wilt brengen? Dan no-
digen wij u van harte uit om
gebruik te maken van deze moge-
lijkheid. 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@telfort.nl 

JK website

web site JK: www.jkvenlo.nl
webmaster: Max Görtjes


