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Wanneer het lied van de engelen over is 

 wanneer de ster vertrokken is  

wanneer de koningen en prinsen  

naar huis zijn getrokken  

wanneer de herders teruggekeerd zijn  

naar hun kuddes  

dan begint het werk  

van Kerstmis: 

De verlorenen te vinden  

de gebrokenen te helen  

de hongerigen te voeden  

de gevangenen te verlossen  

de naties op te bouwen  

vrede te brengen onder de mensen 

en muziek te maken in onze harten 

  
 

 

 

Gelezen in de KERK-KRANT  

Augustijnenkerk, Eindhoven 
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AKTIE KERKBALANS VAN START  

 

 

De jaarlijkse aktie Kerkbalans is weer gestart. Onze parochie wil een 

inspirerende plek zijn, waar ruimte is voor ontmoeting, aandacht en 

bezinning op geloof en samenleving. De Boomkerk, de 

Augustinuskerk en de Vincentiuskerk zijn gebouwen die voor velen 

van ons een centraal punt vormen op belangrijke momenten in ons 

leven als doop, huwelijk en uitvaart. Het zijn ook de plaatsen waar 

we in traditionele èn nieuwe vormen gelegenheid bieden voor 

ontmoeting met God en met elkaar. Die momenten van aandacht en 

ontmoeting zijn niet in geld te vertalen. Maar om levendig te blijven, 

is geld nodig. Door betrokken te zijn in woord en daad bouwen we 

aan onze gemeenschap. De kerk geeft ons veel, dus geeft u ook aan 

de kerk? 

 

Zo houden we de kerk in balans! 

Eind januari ontvangen al onze parochianen een brief over de aktie. 

Mocht u deze brief niet ontvangen dan kunt u uw bijdrage overmaken 

op rekening NL55 INGB 0004 8514 55 ten name van “Kerkbijdrage 

RK Parochie Emmaüs”. 

                 

 

 

 

 

 

 

 

Nu de Adventsactie is geëindigd kan de eindstand worden 

opgemaakt. Door de parochianen zijn de volgende bedragen 

bijeengebracht.  
 
 

2015 

2014 
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 Geloofsgemeenschap Augustinuskerk €    536,30 

Geloofsgemeenschap Boomkerk  €      11,45 

 Geloofsgemeenschap Vincentiuskerk €    165,25 

 Portugese RK parochie Fatima  €    500,00 

Gezamenlijke soepmaaltijd parochie  €    154,00 
 

  Totaal     €  1367,00 
 

 
Met deze opbrengst steunen we pater Theo Raaijmakers zijn goede 

werk voor de straatkinderen in Cochabamba, Bolivia. 
 
Namens hem willen wij u bedanken voor deze giften. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

AGENDA  DE   BOOM   

zo 25 jan 10:30 Par.Hal 3e Zondag d.h. jaar, eucharistieviering 

met samenzang 

13:00 Par.Hal All Saints, eucharistieviering  

di 27 jan 15:00 Par.Hal Rozenkrans- en Antoniusgebed 

wo 28 jan 9:00 Pastorie Eucharistieviering 

15:30 Zaal B 1e Communie-voorbereiding 

19:30 Pastorie Overleg bestuur, pastores en PT 

do 29 jan 19:30 Par.Hal Repetitie Franciscuskoor 

vr 30 jan 9:00 Pastorie Eucharistieviering 

20:00 Par.Hal Filmvertoning: 'No more selfies' 

zo   1 febr 10:30 Par.Hal 4e Zondag d.h. jaar, eucharistieviering 

m.m.v. het Franciscuskoor 
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13:00 Par.Hal All Saints, eucharistieviering  

di   3 febr 15:00 Par.Hal Rozenkrans- en Antoniusgebed 

met uitstelling H. Sacrament 

wo   4 febr 9:00 Pastorie Eucharistieviering 

13:00 Kantoor Redactievergadering Parochieblad 

do   5 febr 19:30 Par.Hal Repetitie Franciscuskoor 

vr   6 febr 9:00 Pastorie Eucharistieviering 

zo   8 febr 10:30 Par.Hal  5e Zondag d.h. jaar, eucharistieviering 

met samenzang 

13:00 Par.Hal All Saints, eucharistieviering  

ma   9 febr 13:30 Kantoor PR commissie 

di 10 febr 12:30 Zaal B Steungroep vrijwilligers De Boom 

15:00 Par.Hal Rozenkrans- en Antoniusgebed 

wo 11 febr 9:00 Pastorie Eucharistieviering 

13:00 Kantoor Redactievergadering Parochieblad 

15:30 Zaal B 1e Communie-voorbereiding 

do 12 febr 19:30 Par.Hal Repetitie Franciscuskoor 

20:00 Pastorie Vergadering Parochiebestuur 

vr 13 febr 9:00 Pastorie Eucharistieviering 

20:00 Zaal B Amsterdamse Gesprekskring 

zo 15 febr 10:30 Par.Hal 6e Zondag d.h. jaar, eucharistieviering 

m.m.v. het Franciscuskoor 

13:00 Par.Hal All Saints, eucharistieviering  

di 17 febr 15:00 Par.Hal Rozenkrans- en Antoniusgebed  

wo 18 febr 9:00 Pastorie Eucharistieviering 

15:30 Zaal B 1e Communie-voorbereiding 

19:00  Par.Hal Viering Aswoensdag 

do 19 febr 19:30 Par.Hal Repetitie Franciscuskoor 

20:00 Pastorie Bijeenkomst Buurt en Zingeving 

vr 20 febr 9:00 Pastorie Eucharistieviering 

20:00 Par.Hal Filmvertoning: 'No more selfies' 

zo 22 febr 10:30 Par.Hal 1e Zondag v.d. Veertig Dagen, eucha-  

ristieviering met samenzang 

13:00 Par.Hal All Saints, eucharistieviering  

     

Dinsdag 3 februari is er Rozenkransgebed met uitstelling van het  
H. Sacrament t.g.v. het feest van Maria Lichtmis (2 februari) Er is 

dan geen maaltijd aansluitend. 
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FILMAVONDEN IN AMSTERDAM WEST MET 
FILMS WAARIN DE ANDER VOOROP STAAT.  
 

De projectgroep Buurt en Zingeving organiseert zes filmavonden met 

anti-selfie films in de Boomkerk, naar aanleiding van het 

themanummer van de Groene Amsterdammer in juli 2014:  

‘Me, my selfie and I’. 
  
De Groene Amsterdammer constateert in het genoemde nummer een 

toenemend narcisme, met een toenemende eenzaamheid en 

existentiële leegte als gevolg. “Hoe vinden we nog de zin van ons 

bestaan?”, vraagt de geïnterviewde psychiater Dirk de Wachter 

(auteur van Borderline times) zich af. En hij geeft zelf het antwoord: 

“De zin zit hem in relaties met geliefden, vrienden, buren, in contact 

met passanten op straat. Zingeving heeft met verankering en 

verbondenheid te maken; het is een fundamenteel sociaal gebeuren. 

Zorgen voor de ander is goed voor jezelf.” 
 

Vanuit die gedachte is een zestal films uitgekozen die eenmaal per 

maand op een vrijdagavond worden vertoond op groot scherm, met 

een inleiding door fotograaf/kunstenaar Claire Felicie, en nagesprek 

met borrel.  
 

Alhoewel in een katholiek parochiecentrum, zijn de filmavonden 

zeker niet perse katholiek of christelijk, wel mede hierdoor 

geïnspireerd. De films zijn uitgekozen op hun herkenbaarheid en 

menselijkheid. Alle gezindten: gelovigen en ongelovigen: van harte 

uitgenodigd! 

Maandelijks op vrijdagavond, aanvang: 20.00 uur 
Locatie: parochiecentrum Boomkerk, Gibraltarstraat 55 

Bijdrage: wat u het waard vond.  

Voor de borrel na afloop wordt een kleine vergoeding gevraagd.      

De eerste twee films zijn op : 
 

30 januari City Lights (1931, Charlie Chaplin), een van de laatste 

grote ‘stomme’ films) 

20 februari Gran Torino (met Clint Eastwood)     
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WERELDGEBEDSDAG  
In Bos en Lommer was er jarenlang een gebedsviering in 

de Augustanakerk aan de Erasmusgracht. Omdat deze 

kerk na 4 januari j.l. is gesloten, vindt de viering dit jaar voor het 

eerst plaats in de Boomkerk, en wel in de kapel van de pastorie.  
U bent van harte welkom om mee te bidden en vieren op vrijdag  
6 maart a.s. om 18.00 uur, ingang via de pastorie, Admiraal De 
Ruijterweg 408. In de volgende nieuwsbrief volgt meer informatie. 

 
AGENDA AUGUSTINUS 

 ma 26 jan 18.00 u Kerk Orgelbespeling 

19.30 u Tuinzaal Klaverjasclub 

di 27 jan 10.00 u Kerk Eucharistieviering 

na de viering koffie-inloop in de Tuinzaal 

11.30 u Pastorie Voorbereiding liturgie 

19.00 u Tuinzaal Parochie 

wo 28 jan 09.30 u Kerk Orgelbespeling 

19.00 u Tuinzaal Parochie 

18.00 u Kerk Orgelles 

do 29 jan 09.00 u Kerk Ochtendgebed 

vr 30 jan 19.30 u kerk/TZ Repetitie Augustinuskoor 

zo   1 feb   10.30 u Kerk Woord en Communieviering. 

na de viering Koffie-inloop in de Tuinzaal 

ma   2 feb 19.30 u Tuinzaal Klaverjasclub 

di   3 feb 10.00 u Kerk Eucharistieviering 

na de viering Koffie-inloop in de Tuinzaal. 

19.00 u Tuinzaal Parochie 

wo   4 feb 09.30 u Kerk Orgelbespeling 

18.00 u Kerk Orgelles 

do   5 feb 09.00 u Kerk Ochtendgebed 

19.00 u Tuinzaal Parochie 

vr   6 feb 19.30 u Kerk/TZ Repetitie Augustinuskoor 

zo   8 feb 10.30 u Kerk Eucharistieviering 

   
na de viering Koffie-inloop in de Tuinzaal 

ma    9 feb 19.30 u Tuinzaal Klaverjasclub 

di 10 feb 10.00 u Kerk Eucharistieviering  

na de viering koffie-inloop in de Tuinzaal 
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11.00 u Pastorie Voorbereiding Liturgie 

19.00 u Tuinzaal Parochie 

wo 11 feb 09.30 u Kerk Orgelbespeling 

14.00 u Pastorie Augustinus Leesgroep 

18.00 u Kerk Orgelles 

do 12 feb 09.00 u Kerk Ochtendgebed 

19.00 u Tuinzaal Parochie 

vr 13 feb 19.30 u Kerk/TZ Repetitie Augustinuskoor 

zo 15 feb 10.30 u Kerk Eucharistieviering   met koor 

na de viering Koffie-Inloop in de Tuinzaal 

ma  16 feb 19.30 u Tuinzaal Klaverjasclub 

di 17 feb 10.00 u Kerk Eucharistieviering 

na de viering Koffie-Inloop in de Tuinzaal 

19.00 u Tuinzaal Collectanten College 

wo 18 feb 10.00 u Kerk ASWOENSDAG  

18.00 u Kerk Orgelles 

do 19 feb 09.00 u Kerk Ochtendgebed 

19.00 u Tuinzaal Parochie 

vr 20 feb 19.30 u Kerk/TZ Repetitie Augustinuskoor 

zo 22 feb 10.30 u Kerk 1e zondag 40-dagentijd 

Eucharistieviering      Koor 

na de viering Koffie-Inloop in de Tuinzaal 

 

 

Spreekuur pastor 
Zoals al eerder aangegeven in het parochieblad is er ook op de locatie 

Augustinus iedere dinsdagmorgen van 10.30 tot 11.30 uur 
spreekuur door de dan aanwezige pastor. 

U hoeft hiervoor geen aparte afspraak te maken. 

 

GELOOFSGEMEENSCHAP AUGUSTINUS 
Nu de feestdagen weer voorbij zijn, en we een nieuw jaar zijn gestart, 

is het tijd om de parochianen te bedanken die de afgelopen weken 

gezorgd hebben voor een feestelijk versierde kerk. 

Ook de afgelopen kersttijd stonden er weer twee kerststallen, een 

mooi versierde kerstboom en ook de muren waren weer voorzien van 

prachtig sierwerk.  De verschillende liturgieboekjes. 
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Daarbij de prachtige bloemen; dat alles maakte dat de vieringen 

tijdens de kerstdagen zeer geslaagd waren. 

Ook de diverse voorgangers en het Augustinuskoor mogen in dit 

verband niet vergeten worden. 

Ook zij hebben een belangrijke bijdrage aan het goede kerstgevoel 

geleverd.   Nogmaals hartelijke dank. 

Een parochiaan.                       (afzender bij de redactie bekend) 

 
BEZINNING 
                rond het spiritueel leven van  
                       DAG HAMMARSKJÖLD 
 

Wij hebben pater Frans Gerritsma, franciscaan, bereid gevonden  

deze bezinning op twee dinsdagen op de locatie Augustinus te 

houden. 
 

In het kort schrijft pater Frans hierover : 

"In 1961 kwam Dag Hammarskjöld, secretaris-generaal van de 

Verenigde Naties, bij een vliegtuigongeluk om het leven. 

Na zijn dood ontdekte men dat hij een heel spiritueel leven had 

geleid. 

In dagboekteksten liet hij zien wat hem in zijn leven innerlijk 

bewogen had. Men was verbaasd over het mystieke gehalte van zijn 

teksten, gebundeld in een boekje MERKSTENEN. 

Daarin schildert hij de weg, die hij moeizaam gegaan is. Het is een 

boeiende getuigenis geworden van een groot man, die net als zovele 

naamloze anderen worstelde met zichzelf en zijn verhouding met 

God. Alsmede zijn plichtsbesef en verantwoordelijkheid voor de 

vrede in de wereld, als secretaris-generaal van de Verenigde Naties. 

Aan de hand van enkele teksten willen we zijn leven, zijn weg, op 

ons laten inwerken. Kijken naar wat ons raakt en ons behulpzaam kan 

zijn op de weg die wij als gelovige mensen willen gaan." 
 

Deze twee avonden worden gehouden op  

                 de dinsdagen 3 en 10 maart  van 19.30 tot 21.00 uur 
in de Tuinzaal van de locatie Augustinus, Postjesweg 125  (ingang 

Nieuw Vredenburgh) 

Er wordt een bijdrage van zo mogelijk € 5,- gevraagd voor beide 

avonden.                    De Activiteiten- en Bezinningsgroep Emmaüs 
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AGENDA  LOCATIE  VINCENTIUSKERK  

Zo 25 jan 10:30 3e Zondag d.h. jaar, eucharistieviering  

m.m.v. Vincentiuskoor  

Ma 26 jan 20:00 Repetitie Vincentiuskoor 

Wo 28 jan 14:00 Spreekuur pastor Ben den Boer 

Zo 1  febr 10:30 4e Zondag d.h. jaar, eucharistieviering  

m.m.v. Vincentiuskoor  

Wo  4 febr 10:00 Ontmoetingsochtend De Liefde in   

De Potgieter, Potgieterstraat 34 

14:00 Spreekuur pastor Ben den Boer 

20:00 Zonnebloem Oud-West, jaarvergadering 

Vr  6 febr 19.30 Jongvolwassenengroep 

Zo  8 febr 10:30 5e Zondag d.h. jaar, eucharistieviering  

met samenzang  

Ma  9 febr 20:00 Repetitie Vincentiuskoor 

Zo 15 febr 10:30 6e Zondag d.h. jaar, eucharistieviering  

met samenzang  

Ma 16 febr 20:00 Repetitie Vincentiuskoor 

Wo 18 febr 14:00 Spreekuur pastor Ben den Boer 

19:30 Viering Aswoensdag 

Zo 22 febr 10:30 1e Zondag v.d. Veertig Dagen, eucha- 

ristieviering m.m.v. Vincentiuskoor 

 

In memoriam zuster Annetti Rijnbeek 
 

Met het overlijden van zuster Annetti op 27 december jl. is de laatste 

van de vier zusters van J.M.J., die na het sluiten van het klooster in 

de Kanaalstraat boven de “nieuwe Vincentius kwamen wonen, 

heengegaan. 

Haar overlijden kwam onverwachts. Zij had nog veel banden met 

parochianen en een week voor kerstmis ontvingen wij haar kerstwens 

en voerde zij nog een telefoongesprek met een oud koorlid. 

Onverwachts, maar niet onvoorbereid. Zuster Annetti is 97 jaar 

geworden en in juli vertelde zij dat trots aan haar bezoek.  

Zij wilde zeker 100 jaar worden. 

Zij werd geboren in Vianen op 16 juli 1917 en trad in 1941 toe tot de 

Sociëteit van Jezus, Maria en Jozef. Jarenlang was zij onderwijzeres 

aan de kleuterschool in de Kanaalstraat. Heel bijzonder was dat zij 
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zich de namen van de kinderen en hun daarbij behorende (eigen) 

aardigheden precies wist te herinneren.  

Zij was een gewaardeerd lid van het Nederlandse koor. Dat bleek bij 

haar uitvaart in Heeswijk waar koorleden, oud dirigent en pianist bij 

aanwezig waren. Ook aan de Zonnebloem van de parochie gaf zij 

haar beste krachten en zieken en bejaarden konden op haar rekenen. 

Zij bezocht hen trouw. Na haar pensionering kon zij niet stilzitten en 

bood haar diensten aan in de huishouding van de paters van Don 

Bosco. Later, in het tehuis in Heeswijk was zij lectrice en verzorgde 

zij de versiering van de kapel. 
 

In haar overlijdensbericht stond als 

typering voor haar: „een bevlogen maar 

kritische vrouw, die vanuit haar eerlijkheid 

opkwam voor mensen die onrechtvaardig 

behandeld worden”.  

Al 10 jaar geleden had zij samen met pastor 

Leo Nederstigt haar uitvaart voorbereid en 

in zijn overweging ging hij hier op in:  

„Zij kwam op voor de mensen op de 

werkvloer van het verzorgingshuis. Zij 

vond dat zij slecht werden betaald en te 

hard moesten werken. Daar deed zij haar 

mond over open omdat zij het onrechtvaardig vond. Ook daarom had 

zij de lezing uitgekozen waarin staat dat je Christus mag ontmoeten 

in de arme, de zieke, de thuisloze. Zo leefde Annet als religieuze en 

durfde zij de ontmoeting met Christus vorm en inhoud te geven”, 

aldus pastor Leo Nederstigt. 
 

Ze was ook kritisch naar de politiek, naar het beleid in het huis en 

naar de kerk maar ook heel trouw aan haar familie waar zij erg op 

gesteld was. Zij genoot van alle oude contacten met  de vele 

parochianen van de Vincentius.   

97 jaar worden is een zegen, maar nu is haar voor eeuwig rust gegund 

en is zij verenigd met zuster Annafien die zij zo trouw was en haar is 

voorgegaan.  Rust in vrede zuster Annet. 
 

Namens de Vincentius: Ada Lases 
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JUBILEUMJAAR NOSTRA AETATE FEESTELIJK VAN 
START GEGAAN 
 

Op donderdag 15 januari vond de feestelijke start van het jubileum-

jaar van Nostra Aetate plaats in de Sjoel van de Liberaal-Joodse 

Gemeente in Rotterdam. Mgr. H.W. Woorts, bisschop-referent voor 

het Jodendom, was een van de sprekers, evenals de burgemeester van 

Rotterdam Ahmed Aboutaleb en rabbijn Leo Mock. Ook mgr. dr. 

J.H.J. van den Hende, bisschop van Rotterdam, en mgr. J.G.M. van 

Burgsteden, bisschop-referent voor de interreligieuze dialoog waren 

aanwezig. 
 

Bijna vijftig jaar geleden, op 28 oktober 1965, verscheen Nostra 

aetate, de verklaring van Vaticanum II over de verhouding tussen de 

Rooms-katholieke Kerk en de niet-christelijke religies. Vooral de 

oriëntatie op het Jodendom veranderde dankzij dit document. 

Dialoog, ontmoeting en erkenning van de Joodse wortels van het 

christendom werden koersbepalend. De tweeduizend jaar oude 

‘substitutietheologie’, die beweerde dat de Christenen de Joden 

hadden vervangen als uitverkoren volk, hing de Kerk niet langer aan. 

Ook tegenover de islam en andere religies uitte ze respect en 

waardering. Het jubileum krijgt op verschillende momenten in 2015 

aandacht.  

Waarde van ontmoetingen 
 Vijftig jaar na Nostra aetate is de verhouding tussen de verschillende 

religieuze groepen in Nederland gespannener dan ooit. Burgemeester 

Ahmed Aboutaleb van Rotterdam, de eerste spreker, sprak zijn 

afschuw uit over de recente aanslagen in Parijs en elders, en ging in 

op de bijzondere waarde van religiositeit: “Religie geeft houvast, 

maar ook twijfel. Twijfel is voor mij een zegen. Daarom spreek je 

ook over “geloven”. Maar je mag nooit iemand veroordelen omdat hij 

andere ideeën heeft over het universum dan jij”. Heeft dialoog in een 

tijd als deze nog wel zin? Volgens Aboutaleb wel degelijk. Dialoog 

betekent niet dat men het per se eens hoeft te worden. Constateren dat 

men van mening verschilt en het zo laten, kan ook. Maar dialoog 

creëert wel een “wij-verhouding”.  Daarbinnen zijn verschillen 

normaal.              
 

Het hele artikel kunt u lezen op: www.rkkerk.nl 
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Alvast even noteren: 
 
vrijdag 27 februari 19.00 uur Taizéviering in de Augustinuskerk. 

dinsdagen 3 en 10 maart bezinningsavonden in de Augustinus ( pag. 8) 

vrijdag   6 maart  Soepmaaltijd in De Boom 

vrijdag   6 maart  Wereldgebedsdag in De Boom (pag. 6) 
 

Meer informatie in de volgende Nieuwsbrief. 

 

Voor meer uitgebreide informatie,  zie onze website: 

www.rkamsterdamwest.nl 
 

De volgende Nieuwsbrief verschijnt op 22 februari.  
 

Kopij voor het a.s. parochieblad inleveren voor 2 februari. 
 
Het Parochieblad ‘Geloven in West’ verschijnt op 1 maart a.s.  
 

 
 
 
De Boomkerk Admiraal De Ruijterweg 406 
Postadres: Gibraltarstraat 55 1055 NK tel.  6824927 
 (secretariaat Parochiecentrum) 
Vincentiuskerk Jac. van Lennepkade 211 1054 ZP tel.  6182739 
Augustinuskerk Postjesweg 123 1057 DZ tel.  6183709 
 

Website: www.rkamsterdamwest.nl 


