St. Vincentiuskerk
Programma voorjaar 2012

RK AMSTERDAM-WEST
Veertigdagentijd
Alpha-cursus
Spirituele films
Lezing Willem Jan Otten
Bijbelstudie
Concerten
Theater
En meer…

Avondgebed in de veertigdagentijd
Extra de tijd nemen voor bezinning en gebed is een traditie in de vasten.
Het avondgebed biedt hier de gelegenheid voor. Er wordt gebeden uit
het getijdengebed en er worden liederen gezongen.
Data:
woensdagen 29 februari; 7, 14, 21, 28 maart; 4 april
Tijd:
19.30-20.00 uur
Wilt u zich voor de volgende activiteiten aub aanmelden?
info@rkamsterdamwest.nl of tel.: 020-6182739
Bezinning: Barmhartigheid in Bijbel & kunst
Barmhartigheid betekent in onze tijd mededogen hebben, met de hand
over het hart strijken enzovoort. Maar doet dat recht aan dit kernbegrip
uit de christelijke traditie? Maak kennis met de diepere betekenis van
dit eeuwenoude begrip aan de hand van de kunst en de Bijbel.
Inleiders:
Irma Hofte en pastoraal werker Rob Polet
Datum:
woensdag 29 februari
Tijd:
20.00-21.30 uur
Vrijwillige bijdrage
Bijbelstudie: inleiding in het boek Esther (Oude Testament)
Esther weet aan het hof van Ahasveros op slimme wijze een aanslag
op de koning te verijdelen en zo de dreiging van vernietiging van het
Joodse volk af te wenden. Het verhaal vertelt ook over oorsprong van
het Joodse Poerim- of Lotenfeest. Wat betekent dit verhaal nog meer
binnen de geloofstraditie? Door pastoraal werker Rob Polet.
Data: 		
woensdag 7 & 14 maart
Tijd: 		
20.00-21.30 uur
Bijdrage:
€ 5,-

Paas-Voorafavond
Voor wie wil weten waarom Pasen het heiligste feest is in de katholieke
traditie en voor wie dit feest bewuster wil beleven. O.l.v. pastoraal werker
Rob Polet.
Datum:
woensdag 28 maart
Tijd: 		
20.00-21.30 uur
Vrijwillige bijdrage
Spirituele films
Films kunnen spirituele grondlagen van het leven tonen. In deze periode
vertonen we drie films. Met inleiding en nagesprek o.l.v. theoloog Wil
Snelder.
Zondag 18 maart: Das Leben der Anderen (F. Donnersmarck)
Zondag 22 april: Dead man walking (T. Robbins)
Zondag 20 mei: Des hommes et des dieux (X. Beauvois)
Tijd: 		
12.45-15.15 uur
Bijdrage in de kosten per film: € 4,Bezinning: Pinkster-voorafavond
Bezinningsavond over de betekenis van Pinksteren in deze tijd.
O.l.v. Pastoraal werker Rob Polet
Datum:
woensdag 23 mei
Tijd: 		
20.00-21.30 uur
Vrijwillige bijdrage
Adres St. Vincentiuskerk:
Jacob van Lennepkade 211
Tel: 020-6182739
Bereikbaar: tram 1 of 17, halte J.P. Heijestraat

Kunst: De Mattheus-Passion van J.S. Bach
Een inleiding op de muzikale achtergronden van Bachs meesterwerk
door zangeres Dionne Polet-Brussee. Met muziekvoorbeelden.
Datum:
woensdag 21 maart
Tijd: 		
20.00-21.30 uur
Bijdrage:
€ 3, -

www.rkamsterdamwest.nl

De Weerspiegeling, Grafisch Ontwerp

www.rkamsterdamwest.nl

Voor u ligt het voorjaarsprogramma van de Rk kerken in Amsterdam
West. In de twee kerkelijke centra, De Boomkerk met het Regiocentrum
en in de St. Vincentiuskerk bent u van harte welkom voor diverse
cursussen, lezingen en bezinningsavonden. Ook in de St. Augustinuskerk
bent u welkom bij diverse activiteiten. We hopen u te mogen begroeten
bij een of meerdere van onze activiteiten. Voor verdere informatie kunt u
kijken op www.rkamsterdamwest.nl

Regiocentrum en Boomkerk

Alpha-cursus (Regiocentrum)
Cursus over de kernpunten van het christelijk geloof. Elke bijeenkomst
bestaat uit: een maaltijd, een korte inleiding en gesprek over het thema.
Voor mensen die meer willen weten van het christelijk geloof, die pas
christen zijn geworden of die de ‘basics’ van hun geloof (nog) eens willen
doordenken. Zie ook: www.rk-alphacentrum.nl
Contactpersoon: pastor I. Osterhaus, tel. 06-17858026
Data:
donderdag 1, 8, 15, 22, 29 maart; 12, 19, 26 april;
3, 10, 24 en 31 mei
Tijd:
19.00-21.30 uur
Bijdrage:
geringe kosten voor materiaal en maaltijden

Regionale inspiratiedag (Regiocentrum)
Een dag van ontmoeting, bezinning en genieten. Thema: Heilige inspiratie
voor vandaag. Heiligenkenner Dries van den Akker SJ komt vertellen.
Datum:
zaterdag 18 februari
Tijd:
10.30-16.00 uur
Bijdrage:
€ 5,- (incl. koffie/thee/lunch en drankje)

Kunst rond Passie en Pasen: beeldpresentatie (Regiocentrum)
Maak kennis met hoogtepunten uit vroegchristelijke en middeleeuwse
kunst. De kunst van de oude meesters kent een samengaan van een hoog
inhoudelijk en artistiek niveau met bezieling en kennis van de traditie.
Inleider:
Cees Tromp, docent godsdienst en christelijke beeldtaal
Data:
dinsdag 13 en 27 maart
Tijd:
20.00-21.30 uur
Bijdrage:
€ 10,-

Wilt u zich voor de activiteiten in het Regiocentrum aanmelden/kaarten
reserveren aub? info@rkamsterdamwest.nl of tel.: 020-6824927

Wekelijkse bezinning in de vasten (Regiocentrum)
In de veertig dagen voor Pasen wordt er gemediteerd over thema’s als
lijden, meelijden, vasthouden, verlossing en vergeven in het licht van
Jezus’ lijden en van geestelijk leven in onze tijd. Contactpersoon: pastor
Wiel Eggen sma. tel. 020-6736583, e-mail: wmgeggen@hetnet.nl
Data:
vrijdag 24 febr., 2, 9, 16, 23 en 30 maart
Tijd:
19.00-20.00 uur
Vrijwillige bijdrage

Paasconcert: Kamerkoor Oktoich olv Aliona Ovsiannikova (Boomkerk)
Schitterende Russisch-orthodoxe muziek gezongen in een prachtige
akoestiek. Drankje na in het regiocentrum. Zie ook: www.oktoich.nl
Datum:
maandag 9 april (Tweede Paasdag)
Tijd:
15.30 uur
Kosten:
€ 10,- (stadspas/65+kaart: € 8,-)

Theatervoorstelling: Wat is wijsheid? (Regiocentrum)
Wat is wijsheid? Theatermaker Maaike van de Westeringh heeft in
haar buurt gezocht naar een antwoord. Over de voorstelling: “Ze aten
vroeger in het buurthuis regelmatig een heerlijke maaltijd. Maar nu is het
buurthuis dicht; waar kunnen de eettafelgasten naar toe? Zes bewoners
proberen zich te redden zonder hun eettafel. Ze leren elkaar beter kennen,
luchten hun hart en dwalen rond in persoonlijke verhalen over leven en
dood.” Zie ook: www.wcta.nl
Data: 		 woensdag 29 februari, 15.00 uur
		 vrijdag 2 maart, 20.00 uur
Kosten: 		 € 5, - (stadspas € 3,50)

Lezing: Willem Jan Otten over De vlek (Regiocentrum)
De beroemde schrijver W.J. Otten (Libris Literatuur Prijs 2005) schreef
in 2011 De vlek, een muzikale, religieuze vertelling over twee levens
die in de war worden geschopt door een medische fout. De saxofonist
Abel Kans hoort dat hij een enorme vlek op zijn longen heeft. Terwijl
een priester, Josefsson, verneemt dat zijn longen brandschoon zijn...de
röntgenfoto blijkt te zijn verwisseld. Hoe gaan beiden om met ziekte? In
samenwerking met Boekhandel Kirchner. Gelegenheid tot een drankje
na afloop.
Datum:
zaterdag 2 juni,
Tijd:
15.00 uur
Kosten:
€ 10,- (stadspas/65+ kaart: € 8,-)
Gelieve kaarten te reserveren

www.rkamsterdamwest.nl

www.rkamsterdamwest.nl

Antoniusviering (Boomkerk)
De Boomkerk is hèt Amsterdamse centrum van verering van de
h. Antonius van Padua. Feestelijke viering, met Antoniusliederen,
rozenkransgebed, uitstelling en zegening van Antoniusbrood. Hapje en
drankje na afloop.
Datum:
dinsdag 12 juni
Tijd:
15.00 uur.
Vrijwillige bijdrage
Sacramenten: doop, eerste h. communie, vormsel, huwelijk
Contactpersoon: pastor I. Osterhaus, tel.: 06-17858026, 			
		
pastorigno@12move.nl
Adres regiocentrum:
Gibraltarstraat 55
1055NK Amsterdam
Tel: 020-6824927

Adres Boomkerk:
Admiraal de Ruijterweg 406

Bereikbaar met tram 12, bus 15 of 64. Halte Wiltzanghlaan

St. Augustinuskerk

Bezinning: Van Kruisweg tot Pasen
Pater Bodaar osa vertelt over de betekenis van het lijden en de verrijzenis
van Jezus voor mensen in deze tijd. Graag telefonisch aanmelden.
Data:
dinsdag 28 februari, 6 en 20 maart
Tijd:
20.00-21.30 uur
Kosten:
€ 5,Orgelconcerten op het Cavaillé Coll-orgel (1881)
Zaterdag 21 april: Grazia Salvatori (Italië)
Zaterdag 26 mei: Pinksterconcert door Adam Kiss (Finland)
Zaterdag 30 juni: Wim Does (Nederland) mmv een hoornist
Tijd:
14:00 uur
Kosten alle concerten: vrijwillige bijdrage
Adres: St. Augustusinuskerk
Postjesweg 123
Tel: 020-6183709
Bereikbaar tram 17, bus 15 en 18, halte Postjesweg
www.rkamsterdamwest.nl

