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Voorwoord 
 
 
 
Voor u ligt het verslag van het seizoen 2017 -  2018.  Het 49e seizoen van onze Jonge 
Kerk.  
Dit verslag is samengesteld uit de verslagen van bestuur, pastor en de individuele 
werkgroepen of personen. Er zijn echter ook andere vrijwilligers, die in dit verslag niet 
aan het woord komen. Deze afwezigheid zegt niets over het belang dat deze groepen 
hebben voor de dagelijkse voortgang  van de Jonge Kerk Roermond. 
 
 
Het bestuur is zich ook afgelopen seizoen steeds bewust geweest, dat zij de 
verantwoordelijkheid heeft voor het reilen en zeilen van onze gemeenschap. Deze 
verantwoordelijkheid draagt  zij omdat de gemeenschap deze heeft gedelegeerd. 
Daarbij probeert het bestuur het belang van de totale gemeenschap en van de 
afzonderlijke leden zo goed mogelijk te behartigen.  
 
In onze gemeenschap leven veel vragen, wensen, behoeften, ideeën… 
Er kan niet altijd en steeds aan al die behoeften en wensen worden voldaan, maar ‘t  
bestuur zoekt steeds naar de juiste gedragslijn, die in het kader van ons ‘Beleidsplan’ 
past in ons gedachtegoed. 
 
We zijn blij dat het elke zondag weer lukt om een mooie en inspirerende viering te 
houden en dat deze goed bezocht worden. Daar kunnen we met trots op terugkijken ook 
al omdat dit door zoveel vrijwilligers gedragen wordt. Dit is de basis voor onze 
gemeenschap. 
 
 
Dit verslag zal in het kader van openbaarheid van bestuur ook op de website worden 
geplaatst. Dit zullen we ook doen met het financiële jaarverslag, dat in februari wordt 
geschreven. 
 
 
 
 
Wim Janssen  
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Bestuur 
 

Algemeen 

“Werken voor vrede is strijden tegen het kwaad”.  

In  het begin van het seizoen heeft de Mondiale Werkgroep in het kader van de 

landelijke Vredesweek aandacht geschonken aan het opbouwen van vrede in 

conflictgebieden. Gebieden met veel kostbare grondstoffen, waar de lokale bevolking 

een economisch perspectief te bieden is met behulp van multinationale bedrijven. Dat 

zijn activiteiten die passen in ons beleid om bij te dragen aan duurzame vrede in de 

wereld en dus goed om daar weer aandacht voor te vragen.. 

 

Het afgelopen seizoen heeft in onze gemeenschap vooral het zoeken naar een nieuwe 

pastor centraal gestaan en het daaraan voorafgaande afscheid van pastor Olga van 

Kollenburg. De onverwacht snelle aanstelling van Paul ten Hacken als onze nieuwe 

pastor is een resultaat van brede inspanningen, waar velen tevreden op terug kijken.  

 

Als bestuur constateren we dat er door advisering, overleg, beleidsvoorbereiding, sturing 

en besluitvorming al veel is gebeurd., dat er veel vast staat. 

We zijn  toch maar mooi 50 jaar geworden !     

Veel is evenwel nog niet duidelijk en roept vraagtekens op over de toekomst, die nu 

begint. 

Zullen we nog 50 jaar als Jonge Kerk ouder worden ?   

Deze aspecten hebben we gesymboliseerd tijdens de 

openingsviering voor het seizoen 2018-2019.           

 

 

 

=+=+=+=+=+=+=+=+=+= 

 

 

Het overlijden van een aantal geliefde leden van onze gemeenschap, heeft veel verdriet 

veroorzaakt. 

Ons zijn ontvallen: Urs Willems van Laerhoven (november), Anna Boonen-Janssen 

(februari), Cor Schreuder (februari), Jan Benschop (maart) en Jos Smeets (april).  

Zij zullen in onze herinnering voortleven. Hun nalatenschap zal steeds voelbaar zijn, hun 

namen zullen steeds worden genoemd. 

 

 

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+= 
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Bij de start van het seizoen bestond het bestuur uit de volgende personen: 

- Wim Janssen  voorzitter 

- Charles Delnooz  penningmeester  

- Hans Kuijk   secretaris 

- Johan Schuiling  vicevoorzitter  

- Paul Simons  lid   

- Nettie Huisman  lid 

 

Henk Doest is voor het begin van het nieuwe seizoen afgetreden als bestuurslid.. 

Hiermee bleef in de samenstelling van het bestuur het aantal van 3 vacatures bestaan 

 

 

In de maandelijkse vergaderingen van het algemeen bestuur is de pastor aanwezig als 

adviseur.  

De voorzitter heeft geregeld individueel werkoverleg met de pastor over de [uitvoering 

van] taken en andere zaken betreffende de arbeidsovereenkomst. 

Ook dit seizoen zijn er 12 reguliere vergaderingen geweest, doorgaans in de 

nevenruimte van de kapel. Deze vergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij de 

voorzitter anders beslist. 

Het dagelijks bestuur heeft twee keer een apart overleg gehouden. 

De bestuursvergaderingen kennen een vast patroon van agendapunten, zoals 

Financiën, Externe contacten, Website, actuele Projecten en  Contacten met 

werkgroepen/werkgroepenoverleg. Voor dit laatste agendapunt worden door de 

contactpersonen van het bestuur relevante informaties ingebracht vanuit de 

werkgroepen.  

 

Pastor 

Olga van Kollenburg had een contract tot 22 november 2017 in verband met haar 

pensionering.  Voor de periode daarna was voorzien in een aantal taken voor een 

beperkt aantal uren. Zolang nog  geen nieuwe pastor zou zijn gevonden, werd dit 

contract voor maximaal een jaar aangehouden. 

Voor de benoeming van een nieuwe pastor werd een profiel aangemaakt en taken 

vastgesteld, die in de diverse geledingen zijn getoetst. De advertenties zijn vervolgens in 

november geplaatst en snel daarna konden gesprekken worden gepland met de leden 

van de sollicitatiecommissies. Uit de kandidaten werd Paul ten Hacken unaniem 

voorgedragen en in december 2017 kon de benoeming per 1 februari 2018 formeel 

worden beklonken. Op 25 februari is de feestelijke installatieviering gehouden. 

 

’t Peilertje 

In de 22e jaargang is ’t Peilertje weer tien keer uitgegeven. Maria van der Ven heeft ook 

dit jaar voor de samenstelling en distributie gezorgd. ’t Peilertje  wordt digitaal verstuurd 

aan de leden. Ook een geprinte versie is beperkt beschikbaar. 

Voor het bestuur is ‘t Peilertje de eerste mogelijkheid om relevante informatie aan de 

leden bekend te maken. Ook voor de werkgroepen en individuele leden is dit een goed 



7 
 

communicatiemiddel. Voorstellen om ’t Peilertje qua vormgeving te vernieuwen, zijn niet 

gehonoreerd. In de huidige vorm voldoet het aan de doelstelling.    

 

Jaarprogramma, Beleidsplan 

In de nieuwe opzet moet het Jaarprogramma ook gezien worden als een Jaarplan. 

Naast de geplande vieringen wordt door de diverse geledingen van de gemeenschap 

aangeven wat er het komend seizoen gepland is aan activiteiten. In de Jaarverslagen 

wordt vervolgens gerapporteerd of en hoe die plannen zijn gerealiseerd en welke 

veranderingen daardoor in een nieuw jaarplan worden aangegeven.  

De planning van activiteiten en uitvoering van taken moeten in relatie staan met wat in 

het Beleidsplan staat omschreven. Het huidige Beleidsplan is geactualiseerd voor de 

jaren 2017-2019 en vermeldt o.m. de visie en pijlers van onze gemeenschap, 

aandachtsgebieden voor vorming en toerusting en hoe wij als gemeenschap betrokken 

willen zijn op hetgeen in de wereld om ons heen gebeurt. Vanuit de jaarlijkse  

themabijeenkomsten zijn veelal bouwstenen aangedragen om tot aanpassing van het 

plan te komen.  Dit jaar is ook een financiële paragraaf aan het Beleidsplan toegevoegd, 

als samenvatting van het Financieel Beleidsplan, wat als formeel besluit is opgeslagen 

in het archief. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitgave van het Jaarprogramma en wil 

stimuleren dat het ook een werkbaar document is en elkaar relevante informatie biedt. 

Het biedt tevens een overzicht van de organisatie van de gemeenschap, werkwijze, 

aantal [werk]groepen en relevante adressen . Ook een lijst van bijzondere data van 

vieringen of speciale bijeenkomsten is opgenomen.  

 

Najaarsvergadering 

De najaarsvergadering wordt voor bestuur als een ‘huishoudelijke bijeenkomst’ gebruikt 

om lopende zaken te behandelen als toetsing van verslagen, plannen, verkiezingen of 

financiële zaken. 

Op 14 november werd deze vergadering bijgewoond door 48 leden. De Jaarverslagen 

van bestuur en werkgroepen werden besproken en van commentaar voorzien. Ook het 

nieuwe Beleidsplan werd aan de orde gesteld, waarin o.a. de toegevoegde paragraaf 

over de vertrouwenspersoon en continuïteit van de Jonge Kerk werden toegelicht. 

Verkiezing bestuursleden: Tot voldoening van het bestuur heeft zich een nieuwe 

kandidaat gemeld:  

dhr. Thomas van der Heijden stelde zich voor, nadat hij eerder in ’t Peilertje al een korte 

kennismaking had gedaan. Hij kon evenwel pas in januari 2018 beschikbaar zijn. 

Van de zittende leden waren aftredend Wim Janssen als voorzitter en Johan Schuiling 

als lid tevens vicevoorzitter. De voorzitter wordt apart rechtstreeks gekozen door de 

gemeenschap, de overige leden worden door het zittende bestuur formeel benoemd op 

voordracht van de gemeenschap. 

Met een ruime meerderheid van stemmen worden alle kandidaten her- en verkozen. 

De benoeming van Thomas van der Heijden per 1 januari 2018 betekent dat het aantal 

vacatures in het bestuur is terug gebracht naar twee.     
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Jubileum dirigent 

Op 21 januari 2018 is het 40-jarig jubileum van Jos Lamboo als koorleider gevierd. 

Onder de titel “Talent, je zal het maar hebben” zijn in de viering liederen ten gehore 

gebracht, die de ‘handtekening’ van Jos dragen. Zijn ambitie en gedrevenheid om met 

ons koor te werken aan goede uitvoeringen, werd vertaald in de uitspraak “Mijn handen 

dansen als mijn koor zingt”.  

De viering werd afgesloten met een dankwoord van de voorzitter, een toespraak van Jos 

zelf en een feestelijk samenzijn met foto-presentatie en verrassingen. 

 

Financiën 

Op 11 maart is via een pp-presentatie van het jaaroverzicht de financiële situatie  door 

onze penningmeester uit de doeken gedaan. 

Hoewel het jaar afgesloten werd met een klein tekort, was er geen reden tot zorg. De 

actie Kerkbalans was lager dan begroot, waardoor er een exploitatietekort bleef staan, 

wat op zich ook kleiner was dan begroot. De tekorten worden bovendien 

gecompenseerd door het positieve saldo van de Stichting Ursulakapel. De exploitatie 

van de kapel is in 2017 normaal gebleven , na de grote restauratiewerken van de 

afgelopen jaren 

 

Privacy 

Met name voor de snellere kennismaking van de pastor met leden van de 

gemeenschap, is er toestemming gegeven om een ‘smoelenboek’ te maken. Theo 

Verschoor, die de foto’s levert, heeft hiertoe de nodige waarborgen in acht moeten 

nemen. 

Voor sfeerbeelden en algemene fotoreportages van bijeenkomsten of vieringen, die 

gemaakt worden voor de website, is toerstemming gegeven als er geen directe 

persoonsherkenning mogelijk is. 

Inmiddels is per 25 mei 2018 de AVG van kracht: de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming. Dit is een nieuwe Europese wetgeving voor het verwerken van 

persoonsgegevens binnen organisaties. 

Ook voor onze gemeenschap heeft dat vergaande consequenties. Door het bestuur is 

een eigen AVG-dossier aangelegd, waarin handleidingen en regelgeving worden 

bewaard. Een aantal maatregelen is ondertussen van kracht geworden. 

  

Huis van de Toekomst 

Al enkele jaren wordt gediscussieerd over de toekomst van de Jonge Kerk en het 

gebruik van de Ursulakapel. Tijdens de thema-avond van 6 maart 2018 zijn de 

resultaten gepresenteerd van de bevindingen van de twee werkgroepen, die zich met 

deze thematiek hebben bezig gehouden. De ene werkgroep heeft de notitie toegelicht, 

waarin denkbeelden over de continuïteit, de Toekomst van de gemeenschap worden 

aangegeven; “Jonge Kerk wordt oud, mits…”. De andere groep heeft zich gericht op de 

vraag hoe de Ursulakapel beter kan worden gebruikt als Huis van Ontmoeting voor een 

bredere doelgroep in de toekomst . 
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De suggesties, om de aanbevelingen van de twee werkgroepen in één nieuw project 

samen te brengen, heeft het bestuur overgenomen Het project ‘Huis van de Toekomst’ 

is een structureel agendapunt geworden, waarbij de voortgang van het traject wordt 

bewaakt. Advisering door externe deskundigen en aanstellen van personen buiten de 

directe kring van de gemeenschap is daarbij van belang om met een aantal 

participanten de ideeën van de werkgroepen daadwerkelijk ten uitvoer te brengen. 

 

Thema-avond 

Tijdens de thema-avond van 6 maart 2018 is gememoreerd dat in bijna 50 jaar veel 

bereikt is en de Jonge Kerk veel veranderingen heeft ondergaan. In aanloop naar een 

feestelijke herdenking van die historie is het niet niks wat gepresteerd is. Tegelijk is er 

het besef om garanties te vinden voor de continuïteit. De uitdaging om nu de toekomst 

vorm te geven is door de betrokken werkgroepen in beeld gebracht en tijdens deze 

avond gepresenteerd en toegelicht, zoals hierboven al weergegeven. 

Afscheid pastor. 

Deze thema-avond is ook gebruikt om afscheid te nemen van pastor Olga van 

Kollenburg, die bijna 7 jaar als pastor werkzaam was. Voorzitter Wim Janssen heeft in 

een toespraak herinneringen opgehaald en gekenschetst hoe het bestuur haar 

functioneren heeft ervaren. 

Met een verrassend en luidruchtig optreden van percussiegroep ‘Slagerij van 

Kollenburg’ werd de start gemarkeerd van een feestelijke voortzetting van de avond, 

waarbij ieder persoonlijk afscheid van Olga kon nemen. 

 

 

50-jarig jubileum 

In november is door het bestuur de commissie geïnstalleerd met een mandaat om de 

voorbereiding van het jubileum ter hand te nemen. Als opdracht is meegegeven de 

bestaande ideeën en plannen te inventariseren en verdere suggesties voor de viering 

van het 50-jarig bestaan te toetsen, op basis van het beschikbare budget.  

De eerste feestelijke viering is gepland in het weekend van 21-22 september 2019. 

 

Vertrouwenspersoon 

Na een jaar functioneren heeft het bestuur met de vertrouwenspersoon een evaluatief 

overleg gehad. Hierbij werd gesproken over  signalen en informatie, die voor bestuur en 

de geledingen in de gemeenschap relevant zijn. Op grond van deze informatie is 

vastgesteld dat voor bepaalde situaties nog geen formele protocollen  beschikbaar zijn. 

In voorkomende gevallen kan aan  hulpvragers een richtlijn geboden worden.  

 

Website 

Voor een goede beeldvorming, informatievoorziening en presentatie is een actuele 

website zeer wenselijk. Het bestuur is voortdurend attent op mogelijkheden van 

vernieuwing; waar mogelijk wordt de structuur en opbouw aangepast aan de wensen en 

worden updates van onderdelen uitgevoerd. 
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Nieuwe geluidsinstallatie 

Na 30 jaar was de geluidsinstallatie in de kapel aan vernieuwing toe. Het bestuur 

spreekt zijn dankbaarheid uit voor de zorg, die Peter Meijs steeds heeft gehad om de 

installatie operationeel te houden. Evenwel was de vervanging nu noodzakelijk en kon 

worden gefinancierd binnen de begroting van de Stichting Ursulakapel, als sluitstuk van 

de renovatie. 

Door de nieuwe geluidsinstallatie is het nu ook mogelijk om de vieringen thuis te 

beluisteren via internet  op de site kerkdienstgemist.nl  Een welkome service voor 

degenen, die niet naar de viering in de kapel kunnen komen. 

 

 

 

Voorterrein 

Al enige tijd, mede door voorstellen van de gemeente, wordt gesproken over de 

herinrichting van het voorterrein van de Ursulakapel. Dat wordt veelal gebruikt als 

parkeerplek, vaak ook door onbevoegden. Het plan van de gemeente, in samenwerking 

met de VVV, om het terrein te ‘verfraaien’ met de oude originele beelden in art-

nouveaustijl, die indertijd de ingang  van het klooster en lyceum markeerden, kreeg de 

handen van het bestuur niet op elkaar. 

Vanwege de wens van de gemeente om meer groen in de stad te krijgen, is later een 

ander plan voorgelegd, dat wel haalbaar bleek. Er is een grote boom geplant voor de 

kale muur, er zijn afzettingen met groenbeplanting gemaakt en er komt een uitbreiding 

van de fietsenstalling. Het terrein zal niet meer als parkeerterrein dienst doen, dan 

alleen voor een beperkt aantal auto’s. 

 

Externe contacten 

Zoekend naar wat en wie ons kan bijstaan in het bewaken van ons beleid en steun biedt 

in het investeren in de continuïteit van onze gemeenschap, willen we graag aansluiting 

blijven houden met bondgenoten en organisaties in de samenleving. 

OKGG: de stichting tot ondersteuning van kleine geloofsgemeenschappen. Organiseert 

workshops en bijeenkomsten ter begeleiding van de voortgang van de eigen 

organisaties. Via nieuwsbrieven worden we op de hoogte gehouden van o.m. de 

jaarlijkse ontmoetingsdagen, zoals die in Tilburg in november, waar het bestuur 

vertegenwoordigd was door de voorzitter. Ook zijn wij vertegenwoordigd bij het 5-jarig 

jubileum van ‘Antonius in beweging’ in Best. 

Anne-Francine van Gogh is de contactpersoon vanuit onze gemeenschap. 

INLIA: de stichting INLIA is als dienstverleningsorganisatie opgericht om het 

Charternetwerk voor vluchtelingen en asielzoekers te ondersteunen. INLIA verzorgt 

regionale bijeenkomsten, biedt juridisch advies en financiële steun en noodopvang voor 

daklozen. 

Vanwege het 30-jarig bestaan van het Charter van Groningen, waarbij de Jonge Kerk 

als bondgenoot is aangesloten,  heeft de stichting dit jaar een Kaarsenestafette 

gehouden. Samen met de Protestantse gemeente heeft de Jonge Kerk hieraan 

meegedaan. 
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Mariënburgvereniging: een vereniging van kritisch katholieken .Naast de uitgave van 

een maandelijkse nieuwsbrief verzorgt de vereniging congressen, muzikale 

bijeenkomsten en is er een jaarlijkse algemene ledenvergadering. Dit jaar bestaat de 

Mariënburgvereniging 35 jaar. 

Voedselbank: de stichting Voedselbank Midden-Limburg is nog steeds erg nodig voor 

hulp aan mensen, die te weinig te besteden hebben om gezonde voeding te krijgen. De 

Jonge Kerk helpt de voedselbank met opbrengsten van collectes en donaties ten 

behoeve van de logistiek en huisvesting. 

MPR:  In het Maatschappelijk Platform Roermond zijn diverse instellingen, organisaties, 

stichtingen en de gemeente vertegenwoordigd. Ook het bestuur van de Jonge Kerk is 

afgevaardigd in de vergaderingen, waarbij recentelijk voor al het armoedebeleid van de 

gemeente centraal stond. Ook begeleiding bij schuldsanering is een belangrijk 

gespreksonderwerp. 

Raad van Kerken: De Jonge Kerk is vertegenwoordigd in de RvK.  Hierbij worden 

informaties vergaard over de diensten en vieringen van andere 

geloofsgemeenschappen. 

Het HIP-project (Hulp In Praktijk)  is vaker aan de orde geweest als initiatief om  mensen 

te helpen, die elders geen hulp krijgen. Dit initiatief is evenwel nog niet werkbaar 

gebleken. 

Protestantse gemeente:  met de nieuw aangestelde dominee Judith van de Bergh zijn 

een aantal contacten geweest, o.m. met het doel om tot samenwerking te komen in de 

begeleiding en opvang van jongeren.. 

Streekparochie ’t Eikske:  Deze basisgroep vierde dit jaar haar 50-jarig jubileum als 

streekparochie, ter gelegenheid waarvan een jubileumuitgave van ‘Solidair’  is gemaakt. 

Wim Janssen en Anne-Francine van Gogh hebben onze gemeenschap 

vertegenwoordigd. 

De Drie Ringen: centrum voor spiritualiteit en zingeving in Heerlen. Organiseren 

workshops, cursussen en symposia. 

Wereldwinkel: de wereldwinkel heeft vanouds een band met de Jonge Kerk. De winkel 

in de stad wordt door vrijwilligers gerund en het ‘filiaal’ in de Ursulakapel wordt ambitieus 

door Rian Kouwenberg geleid. Helaas komen dit jaar meerdere signalen dat het 

voortbestaan van de Wereldwinkel steeds moeilijker wordt. 

Amnesty International: de binding met de lokale afdeling van AI wordt levendig 

gehouden door Kees Spapens, lid van onze gemeenschap. Regelmatig zijn acties 

georganiseerd om aan de rechten van de mens wereldwijd aandacht te besteden. De 

kaart-schrijf-acties zijn een voorbeeld daarvan. 

Alzheimervereniging: Het aan de Jonge Kerk toegekende embleem van 

‘Dementievriendelijke Kerk, betekent dat in onze gemeenschap mensen met dementie 

welkom zijn en gerespecteerd worden.. 

Kees Spapens is ook hier een vurig pleitbezorger voor goede bejegening van mensen 

met een vorm van Alzheimer en informeert ons over de diverse activiteiten. 

 

 

 



12 
 

Einde-seizoens-borrel. 

Ook dit jaar zijn alle vrijwilligers / werkgroep-leden persoonlijk uitgenodigd voor deze 

afsluitende borrel. De uitnodigingen worden steeds met zorg en creativiteit gemaakt 

door Paul Dumoulin. Het bestuur bedankt op die manier alle mensen, die zich op 

enigerlei wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor onze gemeenschap. Met name ook 

diegenen, die afscheid hebben genomen. 

 

 

Tot slot 

Meer dan in voorgaande jaren staat de agenda van bestuursvergaderingen in het teken 

van de veranderingen en vernieuwingen, die ons te wachten staan in de nabije 

toekomst. De viering van ons 50-jarig jubileum in een prachtig gebouw is een moment 

van bewustwording van wat we hebben 

bereikt en tevens een aanleiding om dat,  

waarmee we dat hebben bereikt,  te 

gebruiken als bron voor de continuering 

van onze gemeenschap. In welke vorm 

dan ook.     

  

 

 

 

 

 

 

 

Hans Kuijk 
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Pastor 

 
Er is veel gebeurd in het werkjaar 2017 – 2018. Meer dan ik kan beschrijven in dit 

jaarverslag. Het was een overgangsperiode. Olga was aan het afbouwen, in afwachting 

van de komst van de nieuwe pastor. Die werd in december gevonden en in februari 

geïnstalleerd. In een feestelijke installatieviering droeg Olga het stokje – een kleurrijke 

kaars – over aan mij.  Van voorzitter Wim kreeg ik symbolisch de sleutels van de kapel 

overhandigd.  

Wat kan ik zeggen over de periode september´17 tot februari ´18? De laatste maanden 

werkte Olga tien uur per week en deed in die uren wat gedaan moest worden. Olga 

schreef zelf in het jaarprogramma: “De werkzaamheden zullen gecontinueerd worden, 

binnen de grenzen van de mogelijkheden.” Op deze plek spreek ik mijn dank uit voor de 

bijdrage die Olga heeft geleverd als pastor aan de gemeenschap van de Jonge Kerk: 

´Dank, Olga!´ 

 

Van het begin af aan heb ik me zeer welkom gevoeld in de Jonge Kerk. Met de 

aanstelling in eerste instantie voor één jaar begon ik enthousiast met kennismaken en 

mezelf inwerken. Daarbij voelde ik me allerminst alleen staan. Ik ervaarde de support 

van het bestuur, van de mede-voorgangers, van de werkgroepen, en ook van de 

zondagse kapelbezoekers. 

Meteen bij mijn start overleden in ruim één maand tijd vier lieve leden van de 

gemeenschap. Als nieuwe pastor wilde ik in het begin zo vaak mogelijk mijn gezicht 

laten zien bij de zondagse vieringen. Zelf ging ik gemiddeld ongeveer één keer per 

maand mede voor. Ik memoreer een aantal liturgische hoogtepunten: Pasen, 

Pinksteren, installatieviering, viering rond Mozes, viering met jongeren. Een groot deel 

van mijn tijd gaat naar de liturgie: aanwezig zijn, voorbereiden, werkgroep liturgie. 

Daarnaast wilde ik vooral veel mensen uit de gemeenschap leren kennen. Ik lanceerde 

het plan om samen aan tafel te gaan. Zo ben ik bij een groot aantal mensen – ik heb ze 

niet geteld – gaan eten. Daarbij werden vaak ook anderen uitgenodigd. Ik ben blij en 

dankbaar dat ik op deze manier meerdere Jonge Kerkers persoonlijk heb leren kennen. 

Mijn deelname aan de werkgroep onderling pastoraat zie ik in het verlengde van deze 

kennismaking en ontmoetingen. 

In deze eerste maanden als pastor heb ik ook actief kennis gemaakt met: de mondiale 

werkgroep, de Raad van Kerken van Roermond, het koor en de dirigent, oud-pastores 

van de Jonge Kerk. Maandelijks was ik bij de bestuursvergaderingen.  

Langzaamaan begin ik mijn eigen gedachten en visie te formuleren bij het denken over 

de toekomst van onze basisgroep Jonge Kerk.  

Tot slot heb ik me – samen met een aantal meelevende Jonge Kerkers – bezig 

gehouden met het zoeken en inrichten van mijn eigen werkplekje in de nevenruimte. Net 

als Olga ben ik vaak op de dinsdagen en woensdagen te vinden in de Ursulakapel, in de 

nevenruimte. Maar je treft me ook wel op straat, op de fiets, bij de mensen thuis, aan 

tafel … 

Paul ten Hacken 
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Werkgroep Liturgie 

 
In dit werkjaar is de samenstelling van de werkgroep liturgie alleen al veranderd door de 

benoeming van een nieuwe pastor. Met de komst van Paul ten Hacken is het 

functioneren van de werkgroep weer op de agenda gezet. Wat zijn de taken van de 

werkgroep en kan de werkgroep uitgebreid worden? En inderdaad is de werkgroep met 

een paar leden uitgebreid! 

 

Tot de taken van de werkgroep behoren o.a.: thema´s inhoudelijk bespreken, 

theologische verdieping, rooster opstellen, vieringen evalueren, initiatief nemen tot 

´Schriftinstuif´ (vorming voorgangers). 

Thema´s dit jaar waren: ´Tegendraadse vrouwen´ (blok 2), ´Hoop doet leven´(Advent), 

´Uit het leven van Jezus´ (40-dagentijd) en ´Geest van hierboven´ (blok 7). De 

openingsviering kreeg als titel mee: ´Zoeken naar stromend water´. 

 

Wat deed de werkgroep nog meer in het verslagjaar 2017-2018? Er werd een nieuwe 

checklist voor de vieringen gemaakt. Om blok 7, vieringen rond het thema ´Geest´, voor 

te bereiden en zo de voorgangers scholing te bieden, zorgde Anne-Francine voor 

inleidingen en begeleiding met een aantal bijeenkomsten Schriftinstuif. Zeer geslaagd. 

Eén van de vieringen van blok 7 werd door de jongeren voorbereid, samen met Marijke 

Deelman en Paul ten Hacken: ´Gaven van de Geest´. Bij een aantal andere vieringen 

werd een enkele jongere betrokken bij voorbereiding en uitvoering. De deelname van 

kinderen (en hun ouders) aan de Kindernevendienst loopt gestaag terug. 

Aan het eind van het werkjaar werd er een creatieve werkochtend gehouden. De 

aanwezige voorgangers evalueerden enthousiast de vieringen van het voorbije 

semester en startten met een brainstorm en eerste invulling van het rooster voor het jaar 

2018 – 2019. 

Trix van Rijen, Paul ten Hacken 

 

 
Koor Jonge Kerk                                                                                           

 
 

Het afgelopen seizoen is voor ons en de hele gemeenschap van de Jonge Kerk 

een memorabel jaar geweest. Het 40-jarig jubileum van onze dirigent Jos 

Lamboo is op passende wijze gevierd op 21 januari 2018. We hebben Jos in die 

viering kunnen dragen op handen “die dansen als mijn koor zingt”.  Zoals hij het 

zelf als voorrecht noemde om met deze groep te werken, zo is het voor het koor 

en iedereen in de gemeenschap een voorrecht zo’n dirigent te hebben. 

Eerder had het koor zelf al een feestelijke en ludieke repetitie-avond 

verzorgd om in eigen kring Jos te fêteren. 
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Zingen in ons koor is iets om blij van te worden, merken we steeds weer. Door het delen 

van lief en leed met elkaar, de kooruitstapjes en de borrelavonden is er veel ontspanning. 

Er is evenwel ook inspanning nodig, middels koorscholing, intensieve [ademhalings-]  

oefeningen en ‘huiswerk’. Door die combinatie is het mogelijk om ‘op de vleugels 

van een lied’ mooie muziek te maken. Dat geeft ons voldoening. 

Zo was die er ook in de positieve ervaringen van het concert in Deurne in april 

2017. Dat heeft in ieder geval geleid tot het plan om ook in de nabije toekomst 

een concert te verzorgen. 

 

In het verleden zijn er opnames van het koor gemaakt. In het kader van het  

50-jarig jubileum is eerder het plan opgevat een cd te maken met opnames van 

een aantal keuzeliederen. Dit bleek uiteindelijk niet haalbaar. De bezetting van 

het koor is structureel te laag [geworden] om een goede opname te maken. 

 

Er zijn voorstellen gedaan om met deze bezetting de repetities meer efficiënt te 

laten verlopen. Zo kan het regelmatig gebruik van Musescore als ‘huiswerk’  

leiden tot meer tijd voor afwerking en verfijning van de uitvoering en is meer 

ruimte voor begeleiding van orkestleden. 

Inmiddels is het gehele repertoire (ruim 200 liederen) omgezet in Musescore [een 

softwareprogramma, waarmee liederen kunnen worden beluisterd].  

Steeds meer koorleden maken gebruik van een tablet. Het gehele repertoire is hierdoor 

direct beschikbaar. De grotere papieren partituren hoeven dan niet meer gebuikt te worden.           

 

In het afgelopen seizoen zijn een paar koorleden vertrokken en zijn er 6 nieuwe  

aanmeldingen geweest. Hiervan zijn er 4 overgebleven, waarmee het aantal 

koorleden op 51 kwam. Meer leden betekent een groter potentieel, waaruit geput 

kan worden. 

 

Ons streven is om de kwaliteit van zingen te bewaken en te behouden op een voor 

ons zo hoog mogelijk niveau. Dat willen we niet alleen in de zondagvieringen laten horen, maar 

ook in speciale vieringen als uitvaartdiensten of met feestdagen. Regelmatige scholing door de 

zangpedagoge is daartoe wenselijk. Dat heeft al de nodige leerervaringen opgeleverd, wat ons 

stimuleert om zo lang mogelijk op deze  

manier door te gaan. 

Uiteindelijk betekent zingen in ons koor :  geluk !      

 

                             Happiness is: singing in our choir! 

 

                                                      

Hans Kuijk                                                                         
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Werkgroep Onderling Pastoraat 

 
´We willen er niet te veel ruchtbaarheid aan geven.´  

De Werkgroep Onderling Pastoraat (WOP) is actief achter de schermen. Een bezoekje 

hier, een praatje daar. Een kaartje, een bloemetje, aandacht! Onze ´rijke´ en kleurrijke 

gemeenschap wordt ouder. Een groeiende groep Jonge Kerkers kan niet meer wekelijks 

naar de kapel komen, door ziekte, een operatie, slecht ter been. Als voelsprieten geven 

de leden van de werkgroep signalen onderling aan elkaar en aan de pastor. 

 

Traditiegetrouw waren er ook in het werkjaar 2017 – 2018 een aantal koffie-ochtenden, 

in voor- en najaar en in de zomer. Altijd goed bezocht. Of er nou een film wordt gedraaid 

of een Jonge Kerker komt met passie over zijn hobby vertellen. Zoals bijvoorbeeld Piet 

Rutten en Theo Verschoor deden. 

Dit jaar stond er geen viering van bemoediging en nabijheid op het programma. De 

werkgroep heeft een keer een jaartje overgeslagen. Wel zorgde de werkgroep voor de 

toekenning en overhandiging van de paaskaars en werd de werkgroep belangstellend 

bezocht door een lid van het bestuur. 

 

Tot slot de namen van de leden van de WOP. In het najaar van 2017 werd gestart met 

Anke Drijkoningen, Cari van Heugten, Gonny Vervuurt, José Moonen en pastor Olga 

van Kollenburg. Het werkjaar werd in augustus 2018 afgesloten met Cari, Gonny, José, 

pastor Paul ten Hacken en Annemarie Smeets. 

 

Paul ten Hacken 

 

 

 

Mondiale Werkgroep  

 

Zoals intussen wel  bekend zal zijn, is onze FairTrade-werkgroep volledig geïntegreerd 

in de Mondiale Werkgroep, die uit 6 personen bestaat : 

Anne-Francine van Gogh, Wim Jennissen, Rian Kouwenberg, Diny Lammers, Marieke 

Naaijen en Jet Scheepers.  

 

Daarom begint dit verslag met de fair trade vakantieviering  op 6 augustus 2017 en  

aansluitend de tweede fair trade lunch, buiten. Ongeveer 60 personen hebben met 

elkaar ervan genoten. Met de vrije giften hebben we de onkosten gedekt. 

 

Op 17 september was de jaarlijkse Vredesviering : Motto van PAX : Werken voor vrede 

is strijden tegen het kwaad. We hadden een gastspreker uitgenodigd: Egbert Wesselink, 

al jarenlang medewerker van PAX. Hij vertelde na de viering, bij een broodje PAX, 
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klaargemaakt door de kinderen, over zijn werk en ging uitgebreid in op onze vragen. € 

139,- aan giften in het mandje na afloop werd overgemaakt aan PAX. 

  

Lichtpunt: In 2017 werd de Nobelprijs voor de vrede toegekend aan een campagne 

waarmee PAX nauw verbonden is: ICAN, de internationale coalitie voor de afschaffing 

van nucleaire wapens. PAX zet zich al jaren in voor een internationaal verbod op 

kernwapens en is lid van het internationale bestuur van ICAN. 

 

De viering van Solidaridad op 17 december stond in het teken van de koffieboeren in 

Midden Amerika, die in hun bestaan bedreigd worden door de gevolgen van 

klimaatverandering en opwarming van de aarde: extreme regenval, overstromingen én 

woestijnvorming en bosbranden. Na de viering hebben we een fair trade koffieproeverij 

gehouden.  

Solidaridad biedt de kleine koffieboeren trainingen en kennisoverdracht om op een 

duurzamere manier koffie te gaan verbouwen. Onze bijdrage, € 1092,60 inclusief die op 

Kerstavond, helpt daaraan mee.  

 

11 maart.Vastenactieviering rond Noordoost Zambia, waar de mensen twee euro per 

dag verdienen en de helft van de kinderen ondervoed zijn, laat staan naar school gaan. 

Als gevolg van de HIV-Aids epidemie zijn er erg veel weeskinderen. 

Een groep zusters is al jaren actief in de sloppenwijken daar: zij gaan waar niemand 

gaat. Ze helpen de laatste tijd mensen met het leren van een ambacht of het opzetten 

van een handeltje of bedrijfje. Met de opbrengst van onze collectes, inclusief die van de 

kinderen en in de Paasnacht, totaal € 1227,47, dragen wij daar een steentje aan bij.  

 

In de viering op 10 juni werden we door Fiel Schelfhout bijgepraat over ons eigen 

project, de SERC school in Nepal, voor meervoudig gehandicapte kinderen. 

Vrijwilligers van Stichting de Vliegende Meubelmakers hebben deze zomer ook daar 

weer de handen uit de mouwen gestoken.  

Opbrengst van de collecte: € 645,- en er werd voor € 105 ,- aan viltproducten verkocht.  

Wereldwinkelfiliaaltje in de kerk 
Ook het afgelopen jaar zorgde Rian ervoor dat Jongekerkers na de viering op zondag 

hun fairtrade boodschappen konden doen. Het assortiment bestond vooral uit koffie, 

thee, wijn, broodbeleg en chocolade. Haar niet aflatende inzet zorgde voor een omzet 

van weer rond € 3000. De omzet daalt de laatste jaren geleidelijk, wat waarschijnlijk te 

maken heeft met de betere verkrijgbaarheid van fairtrade producten in de supermarkten. 

Via mededelingen in de vieringen en berichten in het Peilertje worden we regelmatig op 

de hoogte gehouden van het reilen en zeilen van de Wereldwinkel/Fairtrade 

 

Bij de kaartenverkoop achter in de kapel is voor € 663, 85 omgezet voor goede doelen, 

zoals Unicef en Amnesty .  

 

Met de populaire doppenactie van Marieke, 38 volle vuilniszakken  = 400 kg ! heeft 

Stichting Childslife  400 kinderen een warme maaltijd kunnen geven.  
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De kapel was in de zomer bijna 3 maanden, op donderdagmiddag, open voor passanten 

en Jonge Kerkers en vaak was het aardig druk.  

 
In het voorjaar is door Jet en Marieke de actie “Warmte voor Albanië” gestart. 
Door inmiddels een groot aantal mensen worden er dekens en warme kleding gebreid 
en gehaakt voor hulpbehoevende ouderen in Albanië. 
Niet alleen het bieden van hulp is ons doel, ook het verbinding maken met elkaar, met 
eenieder die meewerkt in welke vorm dan ook, staat centraal. 
In letterlijke zin worden de gebreide lapjes verbonden tot een grote, warme deken…. 
Maandelijks is er nu een “breicafé” , bij Anne-Francine thuis, voor ontmoeting, 
uitwisseling en gezelligheid. 
Ook door mensen die niet direct bij de Jonge Kerk betrokken zijn, oa door cliënten van 
het Huis van Welzijn in Roermond, worden er bijdragen geleverd. 
In samenwerking met de Stichting Hulp voor Albanië komt het transport van de 
vervaardigde producten tot stand. 
De benodigde wol en breigarens worden vooral aangeleverd uit oude voorraden, die 
zodoende een goede en nieuwe bestemming krijgen. 
  
Al met al zijn we tevreden en bedanken iedereen die het afgelopen jaar met zijn of haar 
vrijgevigheid of concrete hulp deze doelen heeft ondersteund.  
Wij gaan door, jullie ook?    

 

Namens de Mondiale Werkgroep,  

Diny Lammers -Aalders 

 

 

 

 

 

Kindernevendienst 
 
Er waren afgelopen jaar drie projecten met de kinderen verspreid over het jaar: 
Najaar: Op 10, 17 en 24 september was het project “Een kijkje in Israëls 

keuken (2)”   
Tijdens dit project werd op Vredezondag door de kinderen voor alle 
aanwezigen een ‘Broodje Pax’ gemaakt. Dit was een broodje met 
veelkleurig vegetarisch/biologisch beleg. 

 
Kerst: Op de vier Adventszondagen, van 3 december tot en met 17 december, 

werd naast het vertellen van de bijbehorende bijbelverhalen, geknutseld 
aan engeltjes en andere versiering voor in de boom in de kapel. Ook 
werden lantarentjes gemaakt voor de Kerstviering. 

  Tenslotte kwam op kerstavond het Kerstspel “De levende kerststal”. Dit 
is steeds meer een werkelijk evenement met veel bezoekers ook van 
buiten onze gemeenschap.  
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Pasen: Op de zondagen in de Veertigdagentijd, van 25 februari tot en met 

25 maart, werd meegedaan aan het project van de Vastenactie voor 
Zambia. De kinderen bekeken een video, maakten spaardoosjes. De grote 
kinderen hebben hard gewerkt aan de paaskaars. Ze hadden samen 
goede ideeën over hoe het eruit moest gaan zien en konden ook goed 
samenwerken om er een mooie kaars van te maken. Ze moesten even 
wennen aan de techniek van het opzetten van de was, maar al snel ging 
dit prima. Ondertussen hebben de jongere kinderen geknutseld voor de 
Palmpasen stokken. Omdat dit best een groot werk was hebben de 
kinderen er drie zondagen aan gewerkt. Tijdens de laatste zondag hebben 
de kinderen cakejes versierd en deze zijn verkocht in de kerk. De 
opbrengst was natuurlijk voor de vastenactie. 
 
De Goede Week was gevuld met de volgende activiteiten: 
- Palmzondag met Palmpasen stokken  
- Pesachmaaltijd Witte Donderdag  
- Paasviering in een kring  

 
Afsluiting: Er was afgelopen jaar geen viering van Breken en Delen, net zo min als 

een Schoolverlatersviering. Wel is er begin juli een weekeinde gekampeerd 
door twee ouderparen met hun kinderen bij Anne-Francine op camping ’t 
Inj in Buggenum. 

 
De groep kinderen is wel kleiner geworden. Als de vaste deelnemers er allemaal waren, 
kwamen we tot zeven. Soms waren er logees, dan kwamen er negen, maar meestal 
deden er vier of vijf mee. 
Maar met Kerst en Pasen lijken we echt op een ‘Open Herberg’. dat hopen wij van harte 
vol te kunnen houden! 
 
Marijke Deelman, verantwoordelijk voor de praktische zaken  
Anne-Francine van Gogh, verantwoordelijk voor de inhoud van de projecten en dit 
verslag 
 

 

 

Jong Volwassenen 

 
Dit jaar hebben met de jongerengroep een andere doelstelling gehad dan de 
afgelopen jaren. De jongeren zijn immers geen jongeren meer, maar jong 
volwassenen.  
We hebben van te voren afspraken gemaakt voor het hele jaar. Wat ze willen en 
kunnen betekenen voor de Jonge Kerk, maar er is ook aangegeven dat er geen tijd 
en ruimte meer is voor maandelijkse bijeenkomsten zoals vroeger. 

 

Hun aanwezigheid en hulp is geweest bij de kerstviering van de Kindernevendienst. 
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Twee jongeren hebben met de viering van Kerst voor de volwassenen meegedaan. 

Er is een aantal keren een beroep gedaan op de jong volwassenen om mee te 

helpen bij andere vieringen. En ze zijn heel actief betrokken geweest bij de Pesach 

Aan het eind van het jaar hebben we samen met de pastor een viering 

gedaan. 

Ik denk met de mogelijkheden die we hebben, dat de jong volwassen toch regelmatig 

hun gezicht hebben laten zien en hun bijdrage hebben geleverd aan  

De Jonge Kerk. 
 
 
Marijke Deelman 

 

 
 

Wandelclub  

 
Wanneer ? :  eerste zaterdag van de maand 
Waar       ? :  diverse mooie plekjes in Limburg en naaste omgeving 
Voor wie  ? :  iedereen die nog goed ter been is en 3 uur wandelen aan kan  
Informatie  :  website Jonge Kerk  
Contact      :  René Frencken , tel. 0475-325287 
 
 
In het seizoen 2017-2018 hebben 9 wandelingen plaatsgevonden met een gemiddelde afstand 
van 12 km.  Waar we zoal liepen ? ……  We genoten tweemaal van het prachtige 
Meinweggebied en driemaal van de natuur in de gemeente Leudal.  Verdere uitstapjes gingen 
naar Lottum, Nederweert en Beek.  Terugkijkend kan gesteld worden, dat de wandelclub nog 
steeds in een behoefte voorziet.  De gemiddelde bezetting is  jammer genoeg  wel teruggelopen 
(van 14 naar 10). 
 
Het nieuwe seizoen is al weer gestart; op de eerste zaterdag van september 2018 liepen we een 
interessante route door het Elmpterwald en omgeving.  
 
Ook in het nieuwe seizoen 
zullen we diverse mooie plekjes 
in Limburg en naaste omgeving 
al wandelend bezoeken.    
Trouwe wandelaars ontvangen 
via de mail tijdig informatie  over 
de aanstaande wandeling. 
Schrikt de afstand  u af, dan kan 
op verzoek ook eens een 
kortere tocht worden gemaakt, 
desnoods op een 
doordeweekse dag.   Tot ziens 
op een van de komende 
wandeltochten. 
 
René Frencken   
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Boekentafel  
 
Ook afgelopen seizoen heb ik weer met veel plezier de boekentafel voor U mogen 
verzorgen. 
Naar aanleiding van een viering werden er 8 boekjes verkocht van Mohamed El Bachiri: 
“Jihad van Liefde”. 
Ook de viering naar aanleiding van het boek “Rebible” van Inez van Oord leverde een 
flink aantal boekverkopen op: 23 exemplaren.  
 
Wij hebben de opbrengst van Euro 282,00 ook dit jaar weer geschonken aan de 
stichting “Oor” in Roermond. 
Als wij de opbrengst geheel schenken aan een goed doel, dan kunnen wij rekenen op 
het maximale percentage, welke verleend wordt door de boekhandel in Wittem. 
 
Uit het jaarverslag van stichting Oor over 2017 zijn de volgende aktiviteiten tevoorschijn 
gekomen: 
 
“Voor de gasten organiseren we weer, naast de reguliere inloopmogelijkheid, diverse 
activiteiten; Tijdens de zondagen is er brunch. Daarnaast wordt er gekookt voor de gasten; 
stamppot, hamburger en verse soep middagen. Ook organiseren we spellenmiddagen en 
worden de feesten Carnaval, Kerst, Koningsdag, St Nicolaas en de Koningsdag gevierd. 
Hoogtepunten vormen de traditionele heel goed bezochte “Kerst In” met kerstdiner voor de 

gasten en ook de paas en pinkster brunch. “ 
 
Aangezien er weinig verandering is gekomen in de maatschappelijke omstandigheden 
van de doelgroep van de Huiskamer van Oor, is de opbrengst van de boekentafel ook 
het afgelopen seizoen geschonken aan dit doel. 
 
Ook het afgelopen seizoen is er een boekje verschenen rond de stille tijd. Het boekje 
“Onderweg naar Pasen’ werd 9 x verkocht. “Op weg naar Kerstmis” werd 16 x verkocht. 
 
Tom Naaijen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


