
 
 

 
 
 
 

 
Programma Vastenactie 2020 

I.s.m. Jongerenkerk Venlo, Dekenale MOV-groep Venlo, CO Foundation, Stichting ‘t Groenewold 
 
 
Maandag 9 maart 2020: ‘De kracht van Afrika?!’ 
Plaats: Jongerenkerk Venlo, Minderbroedersstraat 1, Venlo 
Medio deze eeuw zal de wereldbevolking afnemen. Voor alle continenten geldt dit. Behalve voor 
Afrika. Het grootste continent van onze aardbol telt dan niet alleen het grootst aantal mensen, het is 
tegelijk het rijkst aan grondstoffen en is eveneens het armste deel van de wereld. Terwijl grote delen 
van de bevolking over een enorme veerkracht en uiteenlopende en krachtige tradities beschikken, is 
er het laatste decennium vanwege allerlei redenen een omvangrijke emigratie op gang gekomen.  
Wat als jouw dagelijkse leven zich in die tegenstellingen afspeelt en de kracht van jouw continent 
mogelijk aan jou voorbijgaat? 
Deze avond vindt plaats o.l.v. Michiel van der Grinten (Stichting Oberon) en Funs Pollux (Omroep 
Venlo), die als gesprekleiders de avond en het gesprek in goede banen leiden. 
Verder werken mee: René Poels (Wereldpaviljoen), Anita Bagonluri (SparX Learning Xperience 
Foundation) en Marco van Lier (Fontys International Business school).  
Johnatan Opoku (VVV-Venlo en ambassadeur CO Foundation) en Piet Linders (Stichting ‘t 
Groenewold) zullen de opening verzorgen. 
Programma: 
19.30 uur:  Inloop met koffie en thee 
20.00 uur:   Opening door Johnatan Opoku en Piet Linders 
20.05 uur:  Korte presentaties door Anita Bagonluri, René Poels en Marco van Lier  
20.30 uur:  In gesprek met zaal en inleiders o.l.v. Michiel en Funs 
21.15 uur:  Afsluitend woord Hub van den Bosch 
Na afloop is er een drankje en kunnen we napraten. 
 
 
Heilige Huisjes Wandeling 
Deze keer vindt deze Heilige Huisjes Wandeling in het kader van de Vastenactie 2020 plaats langs 
bijzondere plekken die te maken hebben met de oorlog b.g.v. 75 jaar bevrijding. Onder leiding van 
stadsgids John Dekkers wandelen we langs speciaal voor 75 jaar bevrijding uitgezochte locaties.  
De start is bij het Limburgs Museum en de afsluiting is bij de Jongerenkerk Venlo alwaar aansluitend 
om 15.00 uur ieder die wil kan genieten van het Bevrijdingsconcert van de JK Big Band. 
Datum: zaterdag 14 maart 2020 
Start: 12:30 uur bij Limburgs Museum 
Afsluiting: 14:00 uur bij de Jongerenkerk Venlo 
Aanmelden verplicht via: info@stichtinggroenewold.nl 
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Ghana-Ontmoeting in Reuver 
Op zondag 22 maart 2020 willen in Reuver de Ghana-Ontmoeting houden in het kader van de 
Vastenactie 2020. Evenals de afgelopen jaren zetten de dekenale MOV-Groepen van het dekenaat 
Venlo zich in voor ‘een Basisschool voor Kitase’. 
 
De dag begint met een viering om 10.45 uur in de parochiekerk van Reuver waarbij ook deken Spee 
aanwezig zal zijn en mee voorgaat. In deze viering zal iemand van de Co Foundation kort als 
overweging iets vertellen over het project. Aansluitend willen we dan gezellig samenzijn in het 
Parochiehuis naast de kerk. Daarbij is de Wereldwinkel Tegelen aanwezig en er zal gezorgd worden 
van een kop (eerlijke)  koffie of thee, muziek en de tentoonstelling is daar aanwezig. 
Het is de laatste Ghana Ontmoeting omdat dit jaar het 3e en laatste afsluitende jaar is dat we ons 
inzetten voor Kitase. 
 
Datum: Zondag 22 maart 2020 
Plaats: Parochiekerk Reuver en Parochiehuis Reuver, Pastoor Vranckenlaan 6, Reuver 
Tijd: 10.45 -13.00 uur 
 


