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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 

De ‘mensen van de Joriskerk’ in Venlo zijn protestant, actief, 
hartelijk en gastvrij. Dat is een korte typering van de leden van de 
Protestantse Gemeente te Venlo e.o. die ter kerke gaan in de 
historische Joriskerk in het Venlose stadshart. Zo staan we in de 
stad en in de regio ook bekend. Wanneer u dit boekje hebt  
doorgelezen, zult u kunnen beamen dat er heel wat gebeurt in  
en om onze kerk. Om een oordeel te kunnen vellen over onze 
gastvrijheid en hartelijkheid, moet u met ons meedoen. Daartoe 
nodigt ‘De Wegwijzer’ u nadrukkelijk uit. 
 
De Protestantse Gemeente te Venlo e.o.  – kortweg de 
Protestantse Gemeente Venlo genoemd –  bestaat voor een groot 
deel uit de ‘omstreken’. De leden van onze gemeente wonen 
verspreid over een uitgestrekt geografisch gebied. Dat maakt 
onderling contact bewerkelijk. Een kerk hoort een hechte 
gemeenschap te zijn van mensen die in het geloof met elkaar zijn 
verbonden. Dat vraagt om inzet van veel vrijwilligers, met name 
als je – zoals wij – ver bij elkaar uit de buurt woont. U zult in dit 
boekje lezen over de  
activiteiten van meer dan honderd vrijwillige medewerkers die 
onze kerkelijke gemeente rijk is. En we hopen dat u zich 
aangespoord voelt om ook mee te gaan werken. 
 
‘De Wegwijzer’ biedt een globaal overzicht over wie wij zijn, hoe 
we ons hebben georganiseerd, wat we ondernemen en waar we 
te vinden zijn. Actuele informatie is te vinden in ons gemeenteblad 
‘Samenspraak’ en op de website www.joriskerk.net.  
Onze kerkelijke gemeente is anders dan menige andere  
protestantse gemeente. Onze gemeenteleden komen uit het hele 
land en hebben allerhande kerkelijke achtergronden. Dat ze zich 
snel thuis voelen bij ons zegt veel over hen en over de geest van 
inschikkelijkheid en saamhorigheid die ons mede kenmerkt. We 
heten u graag welkom in de Joriskerk en in onze gemeente. 
 
Namens de Protestantse Gemeente te Venlo e.o., 
Gert Reitsma, Voorzitter Kerkenraad, 
september 2017. 

protestant,  
actief, hartelijk  
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DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE VENLO E.O. 

De Protestantse Gemeente Venlo is voortgekomen uit de 
Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk van Venlo.  
Nadat deze twee kerkgenootschappen lange tijd naast elkaar 
hadden geleefd, is rond 1960 begonnen aan het ‘Samen op Weg’ 
traject dat op 10 september 2006 voltooid werd met de fusie van 
deze kerken tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). 
Sindsdien heet onze gemeente officieel Protestantse Gemeente  
te Venlo en omstreken. 
 
De Protestantse Gemeente Venlo wil ook een gastvrij huis zijn 
voor mensen uit andere kerkgenootschappen. Wij denken hierbij 
in het bijzonder aan Evangelisch Luthersen, Remonstranten, 
Doopsgezinden, Baptisten, Christelijk- en Nederlands  
Gereformeerden en Vrij-Evangelischen die in Venlo geen eigen 
gemeente hebben. Ook denken wij aan hen die in Duitsland lid 
waren van de Evangelische Kirche of in Engeland van de Church 
of England.  
Het spreekt vanzelf dat we ook openstaan voor mensen die uit 
andere werelddelen komen en zich in ons geloof herkennen. 
 
De beweging van het protestantisme is ontstaan in de 14e tot de 
16e eeuw, om de zieke middeleeuwse kerk te hervormen.  
Men wilde weer terugkeren tot de oorsprong, tot de gezonde kerk 
die de leerlingen van Jezus in de eerste eeuw hadden gesticht.  
Hoe die kerk was, staat in de Bijbel beschreven. Na de 
middeleeuwen hebben natuurlijk ook niet-protestantse  
kerken een ontwikkeling doorgemaakt. Veel christelijke kerken 
groeien nu weer naar elkaar toe. Al in 1702 heeft het 
protestantisme in Venlo een vaste plaats gekregen, maar vroeger 
waren de meeste gemeenteleden niet uit deze streek afkomstig. 
De kerk leek meer op een duiventil. Ze bestond uit mensen die 
voor korte tijd door de staat of bedrijven hier waren geplaatst: 
militairen, douaniers, politieagenten, belastingambtenaren, 
spoorwegpersoneel, hooggeschoolde technici.  
Te midden van een meerderheid van rooms-katholieke christenen 
bevonden de protestanten zich hier vroeger grotendeels in een 
isolement. Dat isolement had veel nadelen, maar toch ook wel het 
voordeel dat protestanten onderling een sterke band konden  
hebben. De laatste tijd is van een isolement geen sprake meer.  
Sinds paus Johannes XXIII is de verhouding met de rooms-
katholieken goed te noemen. Waren vroeger de bedenkingen 
tegen relaties van katholieken met protestanten huizenhoog,  
nu is die muur verdwenen, zelfs op het kerkhof.  
Door huwelijken en vaste banen raken de protestanten steeds 
meer in het Limburgse land geworteld. Er wordt niet meer vreemd 
opgekeken wanneer mensen in de protestantse kerk nu God  

wat vormt de 
gemeenschap 

karakter 
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loven met een zachte g. Toch blijft de instroom van mensen uit 
andere delen van het land, ja ook uit het buitenland, groot.  
Er bestaat verschil in geloofsbeleving tussen mensen afkomstig 
uit de Zaanstreek en de Veluwe, uit Friesland en Zeeuws-
Vlaanderen, uit Midden-Duitsland, uit Java, Afrika en Armenië. 
Wil je desondanks een kerk vormen, dan is wel enig inschikken 
vereist. Gelukkig blijft ons geloof gegrond op die ene Heer Jezus 
Christus, die hier op aarde geen Europeaan was, maar als Jood 
vertelde van de barmhartige Samaritaan.  
 
Stil blijven staan betekent achteruitgang. Zover kwam het gelukkig 
niet. In 1991 is een beleidsplan opgesteld, dat de richting voor de 
Protestantse Kerkgemeenschap Venlo de komende vijf jaar zou 
gaan bepalen. In 1992 besloot de gemeente dat tot uitvoering van 
dat plan kon worden overgegaan. Wat de gemoederen binnen de 
protestantse kerkgemeenschap van Venlo het meest beroerde, 
was de doelstelling om te komen tot één kerkelijk centrum. Begin 
1993 werd een commissie gevormd die de kerkgemeenschap op 
dat punt van advies heeft gediend. Na op een gemeenteavond in 
maart 1995 de gemeente te hebben gehoord, heeft de Kerken-
raad in juni 1995 besloten om tot de verkoop van het kerkelijk  
centrum Het Baken over te gaan en alle diensten voortaan in de  
Joriskerk te houden. Begin 1998 is Het Baken verkocht. In een 
speciale dienst hebben we als gemeente afscheid genomen van 
Het Baken. Voor veel mensen was dit, ondanks de blijdschap van 
Samen op Weg, een moeilijk moment. Het gemeentecentrum in 
de Grote Kerkstraat/Brouwersplaats in Venlo kon worden 
vernieuwd en heet sindsdien Het Nieuwe Baken.  
In 1999 en 2003 werd door de toenmalige federatieraad een 
Gemeente Opbouw Plan (GOP) vastgesteld. Dat beleidsplan voor 
de opbouw van onze gemeente streefde naar verdere versterking 
van de federatie van de hervormde gemeente en de gerefor-
meerde kerk. In 2006 werd de Protestantse Gemeente te Venlo 
e.o. een feit. In 2016 werd een nieuw beleidsplan opgesteld, dat 
de hoofdlijn weergeeft waarlangs onze gemeente zich in de 
komende jaren wil ontwikkelen: een gastvrij huis zijn voor 
protestanten in Noord-Limburg. 
 
Qua oppervlakte is de Protestantse Gemeente Venlo heel groot, 
ongeveer zo groot als Zuid-Limburg dat in totaal zo’n 6 
predikantsplaatsen heeft. Ons grondgebied beslaat de gemeente 
groot-Venlo (bestaande uit de stad Venlo met de stadsdelen 
Blerick, Tegelen en Steyl, plus de dorpen Boekend, Hout-Blerick, 
Belfeld, Arcen, Lomm en Velden) en de dorpen Grubbenvorst, 
Lottum, Sevenum, Kronenberg, Grashoek, Koningslust, 
Maasbree, Beringe, Panningen, Helden, Kessel en Baarlo. 
Ongeveer één derde deel van onze gemeenschap woont buiten 
Venlo.  

‘Samen op Weg’ 
en verder 

omvang 
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De meest nabije Nederlandse protestantse centra zijn die van  
Roermond (25 km ten zuiden), Helenaveen (25 km ten westen), 
Weert (30 km ten zuidwesten), Venray (30 km ten noordwesten) 
en Gennep (35 km ten noorden).  
Daarnaast moeten aan de oostgrens genoemd worden de 
protestantse centra van Herungen, Straelen en Kaldenkirchen in 
Duitsland. 
 
In oktober 2020 stonden er 1031 mensen bij ons ingeschreven. 
 
 

STRUCTUUR VAN DE GEMEENTE 

In dit hoofdstuk vertellen we iets over de structuur van de 
gemeente, over bestuur en besluitvorming en over de 
vergaderingen waarin de gemeenteleden en ambtsdragers elkaar 
ontmoeten. 
In de Bijbel wordt de gemeente al beschreven als een lichaam, 
een corporatie, waar veel verschillende delen, ledematen en 
organen met elkaar samenwerken. Dat is het beeld waar de 
protestantse kerken van uitgaan. Dit heeft tot gevolg dat er veel 
overleg tussen de gemeenteleden moet zijn. Daarom wordt er ook 
binnen de Protestantse Gemeente Venlo heel wat ‘afvergaderd’. 
 
De vergadering waarin de belangrijkste beslissingen binnen het 
kerkelijk gebeuren aan de orde worden gesteld, is de gemeente-
vergadering. Voor een dergelijke vergadering worden alle stem-
gerechtigde leden van de Protestantse Gemeente Venlo 
persoonlijk uitgenodigd. Allen die bij onze gemeente betrokken 
zijn, zijn in deze vergadering welkom. Deze vergaderingen vinden 
plaats bij belangrijke beleidsbeslissingen. Ieder lid wordt op deze 
wijze bij de besluitvorming betrokken en kan zijn of haar mening 
naar voren brengen. 
 
In de vergaderingen van de Kerkenraad worden de belangrijkste 
beslissingen in het kerkelijk gebeuren in Venlo genomen. De raad 
bestaat uit alle ambtsdragers. Ambtsdragers zijn leden die op 
voorstel van de gemeente worden uitgekozen om leiding te geven. 
We kennen de volgende ambtsdragers: predikant, ouderlingen en 
diakenen.  
Twee leden van de Kerkenraad functioneren als voorzitter en 
scriba (secretaris). Ingeval de raad voltallig is, bestaat hij uit 12 
leden. De Kerkenraad komt zes keer per jaar bijeen om de 
jaarstukken vast te stellen en om (de uitvoering van) het 
vastgestelde beleid te evalueren en zonodig bij te stellen. 

gemeente- 
vergadering 

Kerkenraad 
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Binnen het door de Kerkenraad vastgestelde beleid opereert het 
Breed Moderamen als een soort ‘dagelijks bestuur’.  
De van belang zijnde zaken worden in de vergaderingen van het 
Breed Moderamen aan de orde gesteld.  
Welke zaken zijn dan van belang?  
Deze zullen onder andere worden ingebracht door het Smal 
Moderamen, de Pastorale Raad, het College van Diakenen (ook 
wel de Diaconale Raad genoemd), de Missionaire Werkgroep en 
het College van Kerkrentmeesters. We komen verderop nog terug 
op de verschillende raden. Het Breed Moderamen bestaat uit zes 
personen, namelijk de voorzitters van de diverse raden, de 
predikant en de voorzitter en de scriba van de Kerkenraad. 
 
Het Smal Moderamen besteedt aandacht aan binnengekomen 
post en spoedeisende zaken. Het kleine aantal leden maakt meer 
beschouwende gesprekken over ons gemeenteleven mogelijk.  
Eenmaal per maand komen in dit kader bij elkaar: 

• de voorzitter van de Kerkenraad 

• de scriba van de Kerkenraad 

• de predikant 
 
In de Pastorale Raad wisselen de gemeenteleden die in het 
pastoraat werkzaam zijn iedere twee maanden hun ervaringen uit.  
De Pastorale Raad bestaat uit: 

• predikant 

• ouderlingen 

• wijkcontactpersonen 
De raad heeft een voorzitter en een secretaris. 
 
De diakenen wisselen in het College van Diakenen iedere maand 
hun ervaringen uit. Het college kent een voorzitter en een 
secretaris, terwijl de penningmeester het beheer van de diaconale 
kas behartigt. 
 
In het College van Kerkrentmeesters worden maandelijks alle 
zaken besproken die verband houden met financiën en beheer. 
Deze raad kent ook een voorzitter en een secretaris. 
 
De Missionaire Werkgroep is een bundeling van de vele 
initiatieven op het gebied van Zending en Evangelisatie. De 
Missionaire Werkgroep indien nodig bijeen en coördineert zo het 
missionaire werk van en in onze gemeente. Ook deze werkgroep 
kent de taakverdeling voorzitter en secretaris. 

Breed Moderamen 

Smal Moderamen 

Pastorale Raad 

College van 
Diakenen 

College van 
Kerkrentmeesters 

Missionaire 
Werkgroep 
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NAMEN, TAKEN EN PLAATSEN 

In dit hoofdstuk stellen we de predikant voor die onze gemeente 
dient.  
U vindt hier ook het vaste adres van de scriba (het secretariaat) 
van de Protestantse Gemeente te Venlo e.o.  
Verder geven we aan hoe u zich op het kerkblad ‘Samenspraak’ 
kunt abonneren. Dit blad verschijnt maandelijks en er wordt allerlei 
nieuws over onze gemeente in opgenomen. We raden u een 
abonnement ten sterkste aan. Omdat we een levende 
gemeenschap vormen, verandert er nog weleens wat en raakt dit 
boekje snel verouderd! In ‘Samenspraak’ treft u regelmatig actuele 
informatie aan.  
 
Ds. R. Silvis 
Toermalijn 12 
5912 ST  VENLO 
Telefoon: 077 - 374 50 03 (a.u.b. niet tussen 8.30 en 9:30 uur of  
op de vrije donderdag) 
E-mailadres: dominee.pgvenlo@gmail.com 
Aan de gemeente verbonden sinds augustus 2017 
 
Pastoraat wil zeggen: omzien naar elkaar, elkaars mogelijkheden 
in het geloof ontdekken en elkaars moeilijkheden opvangen. 
Pastoraat is in feite een zaak voor alle leden van de Protestantse 
Gemeente Venlo. Het gaat bij pastoraat om persoonlijke 
aandacht, vorming en toerusting.  
Voor wat betreft het wijkpastoraat krijgt men begeleiding van 
predikant, ouderling of contactpersoon, die allen geheimhouding 
hebben beloofd van wat hen bij dit werk ter ore komt. Als er bij 
een wijk een vacature is, kunt u terecht bij de voorzitter van de 
Pastorale Raad. Over de invulling van het pastoraat is de 
brochure onder de titel ‘Rond Omzien’ verschenen. Die brochure 
is verkrijgbaar bij het Kerkelijk Bureau (zie pagina 8). 
 
De scriba (secretaris) is het centrale aanspreekpunt van de 
Protestantse Gemeente te Venlo e.o. 
Momenteel is dat Marian Hofstra, telefoon: 06 - 41 49 44 42 
e-mailadres: scriba.pgvenlo@gmail.com. 
Postadres: Protestantse Gemeente te Venlo e.o. 
Brouwersplaats 4, 5911 CE  VENLO 
Voor vragen met betrekking tot de Protestantse Gemeente Venlo 
kunt u zich te allen tijde richten tot de scriba.  
 

pastoraat 

scriba 

predikant 
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Diaconaat is een roeping van de christelijke gemeente om oog en 
oor te hebben voor: 

• vergeten en veronachtzaamde  (groepen) mensen die verdrukt 
worden of in moeilijkheden zijn geraakt, 

• toestanden in de maatschappij die deze moeilijkheden 
veroorzaken of verergeren.  

 
Dit geldt voor de eigen leden van de kerk, maar ook voor hen die 
buiten onze kring staan.  
Diaconale taken worden niet alleen verricht door diakenen; er zijn 
gelukkig ook veel andere gemeenteleden die diaconaal werk 
verrichten. Enkele activiteiten van het College van Diakenen zijn: 

• financiële ondersteuning 

• werelddiaconaat 

• vluchtelingenwerk 
 
Het College van Kerkrentmeesters organiseert o.a. de jaarlijkse 
actie ‘Kerkbalans’. Bij deze actie wordt alle leden van de 
Protestantse Gemeente Venlo gevraagd een financiële bijdrage te 
leveren. Het college draagt niet alleen de verantwoordelijkheid 
voor de financiën en de kerkelijke gebouwen, maar ook voor de 
ledenadministratie. 
 

De Protestantse Gemeente te Venlo e.o. heeft een monumentale 
kerk en een kerkelijk centrum. 
 
Joriskerk 
St. Jorisstraat 16 te Venlo  
 
Het Nieuwe Baken  
Brouwersplaats 4 te Venlo 
 
 

Het kerkenwerk zou zonder informatie vanuit het Kerkelijk Bureau 
niet mogelijk zijn. Het Kerkelijk Bureau verzorgt o.a. de leden-
administratie en de communicatie daarover met 
wijkcontactpersonen en predikant.  
U helpt ons zeer door het Kerkelijk Bureau op de hoogte te 
houden van alle mutaties zoals verhuizing, geboorte, 
huwelijk/geregistreerd partnerschap, scheiding, enz. 
Ook verzorgt het Kerkelijk Bureau de mutaties voor 
‘Samenspraak’, zodat gemeenteleden zicht kunnen hebben op 
veranderingen binnen de gemeente. 
 
Kerkelijk Bureau, Protestantse Gemeente te Venlo e.o. 
Christa van der Lugt 
Jan van Broekhuizenstraat 26 
5913 RX  VENLO 
Telefoon 077 – 35 23 822 
E-mailadres: kb.pgvenlo@gmail.com 

beheer 

Kerkelijk Bureau 

gebouwen 

diaconaat 
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Als u op de hoogte wilt blijven van het wel en wee van de 
Protestantse Gemeente Venlo, dan is het verstandig om een 
abonnement op ‘Samenspraak’ te nemen. Voor € 17,50 per jaar 
krijgt u het blad elke maand in de bus.  
U kunt zich ook abonneren op de digitale versie, die vooralsnog 
gratis is. 
 
Abonnementenadministratie: 
Christa van der Lugt 
Jan van Broekhuizenstraat 26 
5913 RX  VENLO 
Telefoon 077 – 35 23 822 
E-mailadres: kb.pgvenlo@gmail.com 

 
 
 
Informatie vindt u uiteraard ook op onze website: 
www.joriskerk.net. 
 

kerkblad 
‘Samenspraak’ 
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KERKELIJKE ACTIVITEITEN 

In dit hoofdstuk geven we aandacht aan de kerkelijke activiteiten 
die de Protestantse Gemeente Venlo ontwikkelt. Hierbij moet 
vooral worden gedacht aan de erediensten, de pastorale en 
diaconale activiteiten en bijeenkomsten van diverse groepen. 
 
Een van de eenvoudigste en meest doeltreffende wijzen om 
gevormd en toegerust te worden in ons geloof, is het regelmatig 
bijwonen van de kerkdiensten. De kerkdiensten zijn in de regel op 
zondagmorgen om 10.00 uur. Ze duren meestal één uur tot vijf 
kwartier. In de kerk staat een paaskaars en er wordt gebruik 
gemaakt van antependia, kleden die over de liturgietafel en aan 
de kansel worden gehangen en die de kleur van het kerkelijk 
getijde (kerst-, paas- en pinkstertijd) aangeven. 
 
Kinderen tot 4 jaar kunnen voor de dienst naar de kindercrèche 
worden gebracht. Door een aantal personen wordt bij toerbeurt op 
die kinderen gepast. Deze vrijwilligers zijn gewoonlijk een kwartier 
voor aanvang van de kerkdienst aanwezig in de ruimte waar in 
Het Nieuwe Baken de crèche wordt gehouden, zodat de ouders 
op tijd in de kerk kunnen zijn.  
 
Voor wie voor de kerkdienst gehaald en thuisgebracht wil worden, 
is er de autodienst. Daarvoor kan contact worden opgenomen met 
het College van Diakenen.  
 
In de kerk is een ringleiding.  
 
Tijdens iedere kerkdienst bestaat er voor de kinderen van 4 t/m 12 
jaar gelegenheid om tijdens de dienst van het Woord de kinder-
nevendienst te bezoeken. Het is het doel van de kinderneven-
dienst om kinderen op ‘hun eigen niveau’ te bereiken zonder hen 
uit het verband van de samenkomende gemeente te halen. 
 
De viering van de Maaltijd des Heren vindt in onze gemeente in 
de regel één keer in de twee maanden en op Witte Donderdag 
plaats. Wanneer men door ziekte aan huis gebonden is, kan de 
viering ook thuis plaatsvinden. Neem daartoe contact op met de 
predikant. 
Gewoonlijk hebben wij het niet over het Heilig Avondmaal maar 
over de Maaltijd des Heren, omdat het niet alleen om een 
herinnering uit het verleden gaat.  
In het besef dat het Christus is die ons uitnodigt, wordt ieder die 
de Heer liefheeft tot de viering genodigd. Dat geldt ook voor 
kinderen die met hun ouders meekomen; zij kunnen op hun eigen 
wijze meevieren. 

erediensten 

crèche 

autodienst 

ringleiding  

kinder- 
nevendienst 

Maaltijd des Heren 
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Onze gemeente viert de Heilige Doop, het sacrament waarin 
Gods naam met die van de dopeling verbonden wordt, te midden 
van de gemeente. De doopdienst wordt ingepland door de 
predikant. Voor het dopen moet contact worden opgenomen met 
de scriba of de predikant. Ouders die hun kind willen laten dopen, 
worden uitgenodigd voor een doopzitting, ongeveer tien dagen 
vóór de dienst waarin de doop wordt bediend. Ze maken dan 
meteen kennis met de ouderling van dienst en eventueel met de 
ouders van andere dopelingen. Samen wordt de liturgie van de 
dienst dan doorgenomen en komen eventuele praktische zaken 
aan de orde. De protestantse kerk en de rooms-katholieke kerk 
erkennen elkaars doop. 
 
De belijdenis van het geloof in het midden van de gemeente vindt 
gewoonlijk plaats op pinksterzondag. Bij de doopbediening aan 
kinderen wordt aan ouders gevraagd: ‘Beloven jullie je kind voor 
te gaan op de weg die Christus ons wijst?’ Volwassen mensen 
kunnen aansluiten bij de doopbelofte die bij hun doop is uitge-
sproken door belijdenis te doen van hun geloof. Daarmee geven 
ze aan dat ze de weg van het evangelie als de weg voor hun 
leven willen verstaan.  
Heeft men moeite met de openbare belijdenis in deze vorm maar 
wil men wel actief lid van de kerk worden, dan kan men hierover 
contact opnemen met scriba, predikant of wijkouderling. 
 
De bevestiging van ambtsdragers vindt in de regel plaats in de 
maanden januari en september. 
 
Wat valt er allemaal te regelen wanneer men het in het  
gemeentehuis gesloten huwelijk in de kerk wil bevestigen? Het 
eenvoudigste is om even contact op te nemen met de scriba of de 
predikant. Op deze manier wordt niet vergeten dat er ambts-
dragers moeten zijn en eventueel een organist, en dat over een 
kerkgebouw kan worden beschikt. Zij weten ook hoe de verdere 
voorbereiding het beste kan verlopen. 
 

Voor een dienst vanuit onze gemeente bij een uitvaart, begrafenis 
of crematie is het verstandig zo spoedig mogelijk contact op te  
nemen met de predikant. Hij kan u dan met raad en daad terzijde 
staan. 

Heilige Doop 

belijdenis van het 
geloof 

bevestiging 
ambtsdragers 

huwelijk 

rouwdienst 
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Het christelijk geloof is te vergelijken met een spannende reis.  
Om goed op reis te gaan zijn er voorbereidingen nodig. Welke 
bagage heb je nodig voor onderweg? Neem niet te veel mee 
anders word je een lastdrager, maar vraag ook eens aan andere 
reizigers of je niet te weinig inpakt. Wat kun je te weten komen 
van de gebieden waar je doorheen trekt en zijn er ook  
afbeeldingen van het land van bestemming? 
Catechisatie is dan te vergelijken met reisvoorbereiding.  
Je wisselt indrukken uit van je levensreis tot nu toe, je hoort iets 
over de achtergronden, maar wat vooral belangrijk is: je steunt 
elkaar als medereizigers. Het is opvallend om te merken hoe 
belangrijk het is om met elkaar van gedachten te wisselen en zo 
te horen wat er leeft aan geloof en ongeloof, aan vragen en 
meningen. Samen met andere jongeren nadenken over wat nu 
belangrijk is in je leven en welke plaats geloof daarin kan 
innemen, is een boeiende bezigheid. 
Voor alle jonge mensen (vanaf de eerste klas vervolgonderwijs tot 
18 jaar) wordt er catechisatie aangeboden. Alle catechisanten 
hopen we daartoe in het begin van het kerkelijk seizoen (eind 
september) te berichten. Mochten we jou zijn vergeten, bel dan 
even met de predikant. 
Er zijn ook gesprekskringen die door mensen uit heel de 
gemeente bezocht worden. De predikant geeft graag meer 
informatie over dit onderwerp. 
 
In verschillende wijken bestaan wijkavonden. De organisatie 
daarvan berust bij de ouderling of contactpersoon. De 
onderwerpen voor die avonden worden in gezamenlijk overleg 
vastgesteld en zijn vaak ook verbonden met het jaarthema van 
onze gemeente. Naast een inhoudelijk deel is er op deze avonden 
uiteraard ook aandacht voor elkaars wel en wee, zodat we als 
‘wijk’ ook een gemeenschap gaan vormen.  
Op deze manier wordt het mogelijk om de gespreksstof te 
verdelen over verschillende avonden, wat de continuïteit van de 
wijkavonden bevordert. 
Naast de georganiseerde wijkavonden vindt er ook huisbezoek 
plaats. In het algemeen gebeurt dit niet zo systematisch als 
vroeger. Net als de predikant kunnen de ouderlingen niet altijd 
weten dat bezoek wordt verlangd. Een telefoontje naar de 
ouderling of contactpersoon in de wijk waarin men woont, is voor 
het gewenste bezoek voldoende. Ook bij ziekte of opname in het 
ziekenhuis vragen wij u dit te laten weten aan één van deze 
personen. 

catechisatie 

wijkavonden en 
huisbezoeken 
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Ter behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de 
protestantse jeugd waakt een jeugdouderling binnen de gemeente 
over de vraag of de jongeren voldoende aan bod komen. 
Daarbij let deze persoon onder andere op de volgende 
jeugdactiviteiten: 

• catechisatie 

• kindernevendienst 

• de Carrousel (12 t/m 16 jaar) 
 
De Missionaire Werkgroep ressorteert onder het College van 
Diakenen en heeft het doel om de missionaire opdracht in de 
gemeente levend te houden. De kerk is immers wereldwijd: wat in 
de derde wereld gebeurt, gaat ook ons aan. Gedurende het jaar 
worden er regelmatig zendingscollecten gehouden, zowel voor het 
missionaire werk in het binnenland als in het buitenland. 
Daarnaast benadert de Missionaire Werkgroep u voor een 
jaarlijkse bijdrage aan het zendingswerk. 
Ook de ‘Open Joris’ – waarbij ons kerkgebouw op de eerste 
zaterdag van de maand voor passanten is opengesteld – wordt 
door de Missionaire Werkgroep gecoördineerd. 
 
Er zijn verschillende organisten die bij de diensten op het orgel 
spelen. Er is er echter één die coördineert en zorgt dat er bij 
iedere dienst een organist aanwezig is. Dat is Joost-Anne 
Veerman te Grubbenvorst (077 - 382 20 92). 
Ook is er de cantorij die af en toe haar medewerking aan de 
eredienst verleent. Ook de cantorij wordt geleid door Joost-Anne.  
 
 

jeugdwerk 

missionair werk 

orgel en cantorij 
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EXTERNE CONTACTEN 

In dit hoofdstuk worden een aantal contacten genoemd die de 
Protestantse Gemeente Venlo heeft met andere organisaties. 
 
De Protestantse Gemeente te Venlo e.o. maakt deel uit van de 
Classis Limburg.  
 
In deze raad beraden de kerken zich om, waar mogelijk, te komen 
tot een gelijke gedragslijn en gemeenschappelijk optreden.  
De raad ziet het als zijn taak de oecumene te bevorderen.  
Dat komt o.a. tot uitdrukking in: 

• de coördinatie van Bijbelse vorming en toerusting die door de 
aangesloten kerken wordt georganiseerd, 

• charitatief-diaconaal werk, 

• overleg met gemeentelijke instanties, 

• het organiseren van gebedsdiensten in de voorbereidingstijd 
op Pasen en Kerst. 

 
De werkgroep Joden, Christenen, Moslims (JCM) beoogt door 
ontmoeting het begrip voor en verstaan van de verschillende 
geloofstradities te bevorderen. 
In deze werkgroep zijn vertegenwoordigd:  

• de Rooms-Katholieke Kerk 

• de Protestantse Gemeente te Venlo e.o. 

• de Moskee van Marokkaanse moslims 

• de Moskee van Turkse moslims 

• de Moslim-vrouwenbeweging 

• de stichting Joodse gemeenschap Venlo e.o. 
 

Classis 

Raad van Kerken 
Venlo 

werkgroep JCM 
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ENKELE VERWANTE ORGANISATIES 

In dit hoofdstuk worden enkele organisaties vermeld waarmee de 
Protestantse Gemeente Venlo zich nauw verbonden weet. 
 
Deze school is opgericht in 1921 als school voor protestants 
christelijk basisonderwijs in Venlo en maakt sinds 1998 deel uit 
van de Stichting Fortior voor Katholiek en Protestants-Christelijk 
Primair Onderwijs Venlo. De school telt ongeveer 230 leerlingen 
die over 9 groepen zijn verdeeld. 
Het adres van de school is:  
Vijverhofstraat 2, 5913 TV  VENLO  
Telefoon: 077 - 351 22 59 
Meer informatie op: www.aandevijver.fortior.nl/ 
 
Onze gemeente participeert in het Aandachtscentrum dat is 
gevestigd in ’t Groenewold, Begijnengang 17 te Venlo (tegenover 
de bibliotheek). 
Hier kunt u rekenen op een luisterend oor. Er is gelegenheid 
mensen te ontmoeten voor een praatje, informatie, een gesprek of 
om zomaar even uit te rusten of wat te lezen. 
Inlichtingen via telefoonnummer: 077 - 354 66 93. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLOFON 

Mocht u vragen hebben met betrekking tot de Protestantse 
Gemeente Venlo, dan kunt u contact opnemen met  
de scriba:  
Marian Hofstra, telefoon: 06 - 41 49 44 42 
e-mail: scriba.pgvenlo@gmail.com 
Het postadres van de Protestantse Gemeente te Venlo e.o. is:  
Brouwersplaats 4, 5911 CE  VENLO 
Website: www.joriskerk.net 
 
 
© Protestantse Gemeente te Venlo e.o. december 2020 

School aan de Vijver 

vragen? 

Aandachtscentrum 
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WIJKINDELING  

Voor het meest actuele overzicht: zie Samenspraak. 
 
 
bezoek nieuw-ingekomenen: Gert Reitsma, tel. 077 - 352 84 15 /  
leden groep Tafelgenoten 
 
contactpersoon: Lijntje Beekman, tel. 077 - 354 85 75 
 
contactpersoon: Wim IJspeert, tel. 077 - 351 43 41 
 
 
contactpersoon: Karin Groenewoud, tel. 077 - 354 59 17 
bezoeker nieuw-ingekomenen: Dick Schut, tel. 06 - 46 19 51 24 
 
contactpersoon: Ineke Nieuwenhuizen Segaar, tel. 077 - 351 32 98 
 
contactpersoon: Gert Reitsma, tel. 077 - 352 84 15 
 
 
contactpersoon: Marijke Martens, tel. 077 - 387 28 83 
 
 
contactpersoon: Riet Drüsedau, tel. 077 - 382 29 71 
 
contactpersonen: Ria en Peter Tijssen, tel. 077 - 396 74 69 
 
 
bezoek nieuw-ingekomenen: Riet Drüsedau, tel. 077 - 382 29 71 
 
bezoek nieuw-ingekomenen: Riet Drüsedau, tel. 077 - 382 29 71 
 
 
bezoek nieuw-ingekomenen: Marijke Martens, tel. 077 - 387 28 83 
 
contactpersoon: Henk Buddingh’, tel. 06 - 38 90 43 80 
 
contactpersoon: Henk Buddingh’, tel. 06 - 38 90 43 80 
 
contactpersoon: Henk Buddingh’, tel. 06 - 38 90 43 80 
 
contactpersoon: Jan Doornenbal, tel. 077 - 472 23 57 
 
contactpersoon: Trudy Vermeulen, tel. 077 - 473 31 44 
 
contactpersoon: Pleun van der Giesen, tel. 077 - 475 33 49 
 
contactpersoon: Wil Groen tel. 077 - 366 20 98 

 
 

contactpersoon: Klaas ter Horst, tel. 077 - 467 36 58 
 
 
contactpersoon: Johan ter Heide, tel. 077 - 307 81 04 
 
 
contactpersoon: Lizet Peeters-Coppoolse, tel. 077 - 477 34 77 
 
 
vacant 

5911 VENLO BINNENSTAD  
 

5913 GROENVELD & 
VENLO-OOST  

5915 VENLO BERG  

5916  
‘T VEN & HERUNGERBERG 

5921/5928  
BLERICK-CENTRUM 

5922 VASTENAVONDKAMP 

5923 MOLENBOSSEN & 

ANNAKAMP BLERICK 

5924 VOSSENER BLERICK 

5925/5927  
KLINGERBERG & BOEKEND 

5931 TEGELEN-CENTRUM 

5935 STEYL 

5943/5944 ARCEN & LOMM  

5951 BELFELD  

5971/5973 

GRUBBENVORST & LOTTUM  

5975/5976/5977 
SEVENUM & KRONENBERG 

5981 T/M 5988  
HELDEN E.O.  

5991/5993/5995 
BAARLO/MAASBREE/KESSEL 

5932 TEGELEN-HERTENKAMP 
 

5914 MEEUWBEEMD & 
VENLO-NOORD  

VORMING EN TOERUSTING 

5926 HOUT-BLERICK 

 

5941 VELDEN 

5912 VENLO ZUID 
 



 

 



 

 

 


