De Boomkerk
100 jaar

100 jaar Boomkerk

Geschiedenis

In mei 2011 is het honderd jaar geleden, dat
de kerk van St. Franciscus van Assisië aan de
Admiraal de Ruijterweg in Amsterdam, wellicht
beter bekend onder de naam “De Boom”, als
parochiekerk in gebruik werd genomen.
Het eeuwfeest zal gedurende het gehele jaar
2011 gevierd worden met uiteenlopende
activiteiten. In deze folder treft u een overzicht
aan.

In de tijd van de Reformatie mochten de
katholieken hun geloof niet openlijk beleven.
In 1628 werd door de Franciscanen de
schuilkerk ’t Boompje gesticht, op de plek aan
de Kalverstraat waar ooit bierbrouwerij De
Boom had gestaan.
Begin 20e eeuw werd dit pand verkocht aan
warenhuis Vroom en Dreesmann. Van de
opbrengst werd een nieuwe kerk gebouwd
in de weilanden aan de uiterste westrand
van Amsterdam. Het historische Hilgers-orgel
en een aantal kunstwerken werden naar de
nieuwe kerk overgebracht.
Tot midden jaren zeventig van de vorige
eeuw waren de Franciscanen ook aan deze
parochiekerk verbonden. Door de terugloop
van het kerkbezoek is de parochie sindsdien
met enkele andere kerklocaties gefuseerd.
Thans is de Boomkerk de laatst overgebleven
grote katholieke kerk in het stadsdeel West.
Een restauratie van de monumentale kerk is
in voorbereiding. Samen met het naastgelegen
centrum zal de kerk een centrale functie
krijgen in de katholieke aanwezigheid in dit
deel van Amsterdam.

Programma

Jubileumprogramma

1911-2011

30 januari
8 mei

start jubileumjaar
plechtige eeuwfeestviering
en tentoonstelling
21 mei
open huis
en tentoonstelling
4 juni
orgelconcert
14 juni
Antoniusviering
18 juni
reünie voor oud-parochianen
en tentoonstelling
9 juli
orgelconcert
10 september orgelconcert
2 oktober
symposium interreligieuze
dialoog
8 oktober
orgelconcert
20 november afsluiting jubileumjaar
Voor uitgebreidere informatie kijkt u op
www.heiligedrieeenheid.nl of mailt u naar
eeuwfeest@heiligedrieeenheid.nl

Start jubileumjaar

Reünie voor oud-parochianen

Deze zondag start het jubileumjaar met een
feestelijke viering om 10.45 uur, waarin de
jubileum-kaars zal worden ontstoken.

Deze dag zijn alle oud-parochianen
uitgenodigd om tussen 11.00 en 17.00 uur
hun parochiekerk nog eens te bezoeken en
herinneringen op te halen aan vervlogen
jaren. In het parochiecentrum is nog eenmaal
de tentoonstelling te bezichtigen. Om 14.00
uur is er een orgelconcert en om 15.30 uur
een korte inleiding over de historie en de
toekomst van De Boom.

18 juni

30 januari

Plechtige eeuwfeestviering

Open huis

Precies honderd jaar nadat de kerk plechtig
in gebruik werd genomen, zal de bisschop
van Haarlem-Amsterdam voorgaan in een
pontificale hoogmis.
Aansluitend aan de viering wordt tijdens
een feestelijke receptie de jubileumpublicatie gepresenteerd; een boekje over
de geschiedenis, maar ook het huidige
reilen en zeilen van deze oude Amsterdamse
parochiekerk. Daarnaast vindt de opening van
een tentoonstelling plaats.

Op deze dag zal de kerk haar deuren openen
voor allen die dit monument willen bezichtigen.
Het historische orgel zal worden bespeeld. Er
is uitleg over de bijzonderheden van gebouw
en inrichting en in het parochiecentrum kan
men de tentoonstelling bezichtigen.
Om 14.00 uur is er in het parochiecentrum een
lezing over de historie van kerk en parochie
alsook een toelichting op de plannen tot
restauratie.

8 mei

Tentoonstelling
8 mei, 21 mei, 18 juni

De Boom was dankzij vele giften van
parochianen in de loop der eeuwen een rijke
kerk. In het parochiecentrum worden oude
kerkschatten, waaronder kerkzilver, kazuifels
en andere paramenten, alsook oude foto’s
en ander historisch materiaal tentoongesteld.
De tentoonstelling is te bezichtigen tijdens
jubileumactiviteiten.

21 mei

Orgelconcerten

4 juni Dick Koomans en Yu Nagayama (cd-presentatie),
9 juli Susanna Veerman, 10 september Ana Aguado
en 8 oktober Michael Hedley

In de zomermaanden vindt een viertal
orgelconcerten plaats op het unieke
Hilgers-orgel (1774); telkens om 15.00 uur.
Het monumentale orgel is het enige bewaard
gebleven
grotere
schuilkerk-orgel
van
Amsterdam.

Antoniusviering
14 juni

De Boomkerk is vanouds de plek in Amsterdam
waar rond de naamdag van Antonius van
Padua (13 juni) een speciale gebedsviering
wordt gehouden. Dit jaar zal deze viering een
extra feestelijk karakter hebben.

Symposium interreligieuze dialoog
2 oktober

Rond de naamdag van Franciscus van Assisi,
aan wie de kerk is toegewijd, vindt een
symposium plaats over interreligieuze dialoog.
Uitgangspunt is de houding van Franciscus
ten opzichte van andere godsdiensten.
Een houding van dienstbaarheid, liefde en
solidariteit.
In samenwerking met de Franciscaanse
communiteit en participanten in het
interreligieus beraad in Amsterdam West.

Afsluiting jubileumjaar
20 november

Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar,
het hoogfeest van Christus Koning, wordt het
jubileumjaar officieel afgesloten en wordt de
jubileum-kaars gedoofd.

