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In 2018 heeft de Vastenactie een mooie bijdrage kunnen leveren aan
het opknappen van Holy Child School in Kitase. Deze actie heeft er ook
voor gezorgd dat er kinderen naar school kunnen gaan die anders deze
kans nooit gekregen zouden hebben. Er is echter nog een heleboel te
doen. U kunt dit jaar weer een bijdrage leveren aan het verbeteren
van het onderwijs en de omstandigheden waarin de kinderen les krijgen. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van de jeugd in Kitase en zorgt
uiteindelijk voor een heel ander leven.
SCHOONMAAK ACTIE BINNENSTAD VENLO
Zaterdag 13 april schonen we weer samen de binnenstadstad op. U
doet toch ook mee?
Verzamelen om 09:30 uur bij de
Jongerenkerk tot 12:00 uur aansluitend
is er samen lunchen.
Voor materialen wordt gezorgd.
WANDELEN MET VERHALEN
I.s.m. het NIVON-Venlo organiseren we een meditatieve wandeltocht ergens in Limburg. Lopen is het middel om tot jezelf
te kunnen komen. De tocht is speciaal bedoeld voor wandelaars
en zal ongeveer 12 km. lang zijn. De wandeling is in Castenray
in een moerasgebied, goede schoenen zijn een vereiste. Na 8
km. is er een leuke pauzeplek bij een boerderij. Wandeling zal
in een rustig tempo zijn.

Begeleiding: Theo Hekkens i.s.m. NIVON
Datum: Zaterdag 20 april
Kosten: € 5,00
Aanmelden: vóór 18 april via tel. 0773826922 of mail: hekkenstheo@gmail.com
Carpoolen vanaf Boostenhof, Heijmansstraat in de Boekend.

BEZOEK BISSCHOP SMEETS
In het weekend van vrijdag 26 tot en met 28 april brengt bisschop Smeets een bezoek aan het dekenaat Venlo.
Hij bezoekt in die drie dagen alle delen van het dekenaat en op zondag zal hij de St. Martinuskerk in een pontificale viering verheffen tot basiliek.
Aansluitend is een receptie in Theater de Maaspoort van 12.00-14.00 uur. Op zondagmiddag zal hij vanaf 14.00
uur een bezoek brengen aan de Jongerenkerk en het Groenewold.
14.00 u. Ontvangst in de Jongerenkerk.
14.05 u. Welkom door Gerrie Gijsen als voorzitster van de Stg. Jongerenkerk Venlo / a.h.v. beeldmateriaal wordt kort iets over de
Jongerenkerk verteld. Daarna volgt een gesprek met de bisschop.
14.50 u. Samenwerking met en korte presentatie van ’t Groenewold
15.15 u. Wandeling naar ‘t Groenewold en een gesprek rondom
diaconaal werk in kerk en samenleving met de bisschop, aanwezige
gasten en staf en bestuur van de stichting
Iedereen is van harte uitgenodigd om vanaf 14.00 uur tot en met
16.00 uur aanwezig te zijn in de Jongerenkerk en aansluitend in
het Groenewold.
DANSEN IN HET NU

AGENDA

Dan sein het NU—dat houdt in; via bewegen en dansen uit het denken te stappen en in
de helende gewaarwording van het enige moment te komen dat er is—het NU. Met en
zonder muziek.
Begeleiding; Annette Siepermann
Data; maandag 06-20 mei, 03-17 juni, 01 juli tijd; 10:30-12:00 uur.
Kosten € 47,50 (5 lessen)
Locatie; Groenewold , Begijnengang 17.

14/05 13:00-17:15
uur Armoedeconferentie in Gemeenschapshuis De Bantuin
01/06 10:00-12:00
uur Stadspelgrimage
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