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Vrijdag 22 mei: Leesgroep  

Rond het boek van Anselm Grün en Maria Robben: ‘Je eigen 

Levensweg’; o.l.v. Henk Janssen en Nagy Badir.   

2
e
 avond in een reekst van drie avonden.  

De laatste avond zal zijn op vrijdag 26 juni a.s. 

Van 19.30 - 21.00 uur. 

 

(ook alvast vooraankonding van….)  

Zondag 7 juni: Spirituele film: Cinema Paradiso 

Een Italiaanse film uit 1988 van Giuseppe Tornatore.  
De film vertelt, met behulp van flashbacks, het verhaal van de terugkeer 

van de beroemde regisseur ‘Salvatore’ naar zijn geboortedorp om de 

begrafenis van zijn oude vriend ‘Alfredo’, die de projector van de Cinema 

Paradiso bediende, bij te wonen.  

Aanvang:12.15 uur. Na de viering; voor wie de viering bijwoont is er 

een lunch. Bijdrage €4,--.  

 

 

Voor meer uitgebreide informatie zie onze website: 

www.rkamsterdamwest.nl  en/of het parochieblad Geloven in West.  
 

 

De volgende Nieuwsbrief verschijnt op 24 mei a.s. 

 

 

Het eerstvolgende nummer van het kleurrijke parochieblad  

‘Geloven in West’ verschijnt op 3 mei en ontvangt u in de dagen 
daarna in de bus (afhankelijk van de vrijwilligers die het blad vanuit de 

diverse locaties van de parochie verzendklaar maken en bezorgen).  
 

 

 
 

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 
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De Joseph Wresinski Cultuur Stichting presenteert  

De Omdenkers. 
Een muzikale theatervoorstelling met humor. 

   Over ‘spookburgers’ met een stoutmoedig plan.  
 

 
 

Deze theatervoorstelling vindt plaats op uitnodiging van de RK 

parochies en de Protestantse Kerk Amsterdam.  

‘De Omdenkers’ wordt gespeeld op 

woensdag 29 en donderdag 30 april a.s. 
in Theater De Krakeling, Nieuwe Passeerdersstraat 1. 

 

De voorstelling begint om 20.00 uur, maar u bent vanaf 19.30 uur 

van harte welkom. 
 

Theater De Krakeling is te bereiken met tram 17 (halte Elandsgracht) en 

tram 1, 2, 5, 7 en 10 (halte Leidseplein).  

N.B. Halte Raamplein is afgelopen december 2014 opgeheven ! 
 

De entree is gratis. Na afloop wordt een vrije gift gevraagd. 

NIEUWSBRIEF NR. 17 

 

       26 april - 24 mei 2015 
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Aanmelden is niet verplicht, maar wordt wel zeer op prijs gesteld.  

Dit kan via e-mail: deomdenkers@gmail.com of bel: (06) 26 56 46 59.  

Als u aangeeft wanneer u komt en met hoeveel mensen, zetten wij u op de 

reserveringslijst en bent u zeker van een plaats. 
 

Na succesvolle theatervoorstellingen als Lazarus? en Maria, moeder 

van altijd durende bijstand, komt de Joseph Wresinski Cultuur 

Stichting nu met De Omdenkers. De Omdenkers is gemaakt en wordt 

gespeeld door mensen levend in armoede, en voormalig dak- en 

thuislozen; in samenwerking met professionele theatermakers, 

vormgevers en muziekcoaches.  

Na een reeks uitvoerige gesprekken met hulpverleners, hebben zij, 

o.l.v. Laurens Umans, schrijver en regisseur, een theatrale bewerking 

gemaakt van een bijzondere werkelijkheid: ‘spookburgers’. Mensen 

die bij geen enkele gemeente zijn ingeschreven en daardoor geen 

rechten hebben. Ze leven, ademen, vechten voor hun bestaan en 

hebben lief, maar op papier bestaan ze niet. Ze zijn illegaal. 

Nederlanders en toch illegaal? Het komt vaker voor dan gedacht.  
 

„Dit staat voor mij boven iedere horizon geschreven, en dáárvoor wil 

ik strijden: jullie recht om in vrijheid te wonen, werken en lief te 

hebben”. 
 

Roos, een van de figuren uit De Omdenkers, is spookburger. Net als 

Lisa en haar man Karel, en Agnes, Michael, Leon, Alphons…  

Door te veel ongeluk getroffen, is hun leven op dood spoor belandt. 

Ze wonen illegaal op een camping. Dat kan zo niet duren. Ze moeten 

hun verhaal kwijt. Maar waar, bij wie? Op radio of TV? In de krant? 

Bij de wethouder? De pastoor of dominee? Ze hebben een stoutmoe-

dig plan en betreden het enige podium dat voor hen open staat: 

 het toneel. Want „Als wij ons verhaal kunnen vertellen, kunnen wij 

de wereld een duwtje geven. En als wij de wereld een duwtje kunnen 

geven, kijken de mensen in het dorp misschien eindelijk op”.  
 

De Omdenkers is een voorstelling die aanzet tot het overdenken van 

het samen leven. Na afloop is er gelegenheid de theatergroep te 

ontmoeten. Wellicht kunnen we met elkaar in gesprek komen over de 

vraag hoe wij een samenleving bouwen, waaraan ook kwetsbare 

mensen het beste van zichzelf kunnen bijdragen.  
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ACTIVITEITEN IN DE PAROCHIE OP EEN RIJ 
 

IN DE BOOMKERK  (Parochiecentrum) 
 

Vrijdag 29 mei: filmavond met de film: Tsotsi  
 

In de reeks ‘anti-selfie’films wordt de film Tsotsi vertoond. Tsotsi is 

een Zuid-Afrikaanse film uit 2005 onder regie van Gavin Hood. De 

film vertoont zes dagen uit het gewelddadige leven van een jonge 

gangster uit Johannesburg.  

Aanvang: 20.00 uur. Toegang vrij (een gift is welkom). 
 
 

IN DE AUGUSTINUSKERK 
 

Zaterdag 23 mei: Orgelconcert 

Organist Wim Does zal samen met Annemiek 

van Zeben (alt) een concert geven. Uitgevoerd 

worden werken van Bach, Händel, Franck, 

Mendelssohn en Schubert. 

 

Aanvang: 15.00 uur, toegang is vrij  

(vrijwillige bijdrage na afloop) 
 

 

IN DE VINCENTIUSKERK 
 

Zondag 3 mei: Concert met viool en piano 

Er worden werken gespeeld van M. Ravel, R. Vaughan-Williams en 

John Adams. Deze muziekstukken geven een beeld van de afgelopen 

20
e
 eeuw, met zijn wereldoorlogen en grote veranderingen. 

Hebe de Champeaux speelt viool en Takashi Mizumoto piano. 

Aanvang: 15.00 uur, entree € 10,00. 

 

Zondag 10 mei: Jan Luyken Kamerkoor  
Geestelijke koorwerken muziek van Fauré, Massenet, 

Badings, Casals, Kodály e.a. worden uitgevoerd door 

dit vrouwenkoor o.l.v. Annemart Franken. 

M.m.v. Bob ten Hoopen: pianist, organist, en  

Swantje Haage, sopraan.  

Aanvang: 15.00 uur,  toegang:  € 10,00. 
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DE PASSIESPELEN 2015 
Vanaf mei t/m september worden er in Tegelen (Limburg) weer de 

traditionele Passiespelen gehouden. 

Het is mogelijk met onze parochie een dagtocht te organiseren. 

Deze dagtocht houdt in: busvervoer vanaf Amsterdam naar Tegelen, 

onderweg koffie met gebak, entree passiespelen ( € 35,--) en diner 

voor een totaal bedrag van ongeveer € 80,--  bij deelname van 40 

personen. We zouden graag weten of u, uw familie of kennissen 

belangstelling hebben voor deze dagtocht. Komen we aan 40 mensen 

dan kunnen we contact opnemen met de busonderneming en een 

datum afspreken. 

We horen het graag vóór 1 mei a.s. via de mail  

info@rkamsterdamwest.nl of riavanbreukelen@upcmail.nl of 

tel. 6166289 (Ria van Breukelen) o.v.v. adres en telefoonnummer. 

 

VOOR UW AANGEZICHT 

 
Voor uw aangezicht  

herinneren wij ons de namen  

van mensen van weleer  

en van dit ogenblik  

die hun leven hebben gewaagd  

aan een betere wereld,  

aan een vrijere wereld, 

aan een gelukkiger wereld.  

Zij zijn geworden 

tot een betrouwbare stem  

voor vrede en menswaardigheid. 

Dat wij nooit zullen vergeten, 

dat wij blijven gedenken 

de prijs die zij betaald hebben, 

opdat wij in vrijheid kunnen leven. 

 

OORLOG IS MENSENWERK ………VREDE OOK 
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DODENHERDENKING 4 MEI             
 

AUGUSTINUSKERK 
 

Op maandag 4 mei zal om 16.30 uur de 

herdenkingsdienst in de Augustinuskerk  

zijn voor de parochianen, die slachtoffer zijn 

geworden van de Tweede Wereldoorlog. 

 

 

HERDENKINGSDIENST  

DE BAARSJES 
 

Om 18.30 uur is, ook in de Augustinuskerk, de herdenkingsbijeen-

komst voor de oorlogsslachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog, die 

in de Baarsjes hebben gewoond. 

Deze bijeenkomst duurt tot 19.15 uur, waarna een stille stoet zal gaan 

via diverse oorlogsmonumenten naar het Columbusplein.  

Daar is vanaf 19.45 uur tot 20.00 uur een programma van muziek en 

voordracht. 

U bent van harte uitgenodigd om beide programma’s bij te wonen. 
 

Namens het comité 4/5 mei De Baarsjes:                   

Ria van Breukelen 

Hans Simis  

 

BOOMKERK, BOS & LOMMER 
 

In de Boomkerk is er een herdenkingsbijeenkomst georganiseerd 

door het 4/5 Mei comité Bos & Lommer. Deze begint om 18.45 uur 

in de grote zaal van het Parochiecentrum, ingang Gibraltarstraat 55. 

Vooraf is er koffie en thee. 

De plaquette aan de voorgevel van de kerk, 

waarop de namen van twee omgekomen 

parochianen staan vermeld, is weer toegankelijk. 

Aansluitend aan de bijeenkomst zal daar een 

krans worden opgehangen.  
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Vervolgens is er een stille tocht via de Admiraal 

De Ruijterweg naar het herdenkingsmonument 

'De zittende vrouw’ aan de Bos en Lommerweg. 

Daar begint om 19.30 uur de herdenkings-

plechtigheid, met om 20.00 uur twee minuten 

stilte en aansluitend gelegenheid tot het 

neerleggen van bloemen. 

 

Na afloop van deze plechtigheid is er een 

avondprogramma in Podium Mozaïek, Bos en 

Lommerweg , schuin tegenover het oorlogs-

monument. Daar vindt een optreden plaats door 

Auke Kok en Josephine Zwaan.  

Deze bijeenkomst vangt aan om 21.00 uur en de toegang is gratis.  

 

OVERIGE HERDENKINGEN IN WEST 
 

In Oud-West zijn geen bijeenkomsten in de kerk(en) gepland. Wel is 

er dit jaar voor het eerst een herdenkingsbijeenkomst in de Hallen, in 

de Hannie Dankbaarpassage, ingang Ten Katestraat. Deze 

bijeenkomst is ’s middags en begint om 16.00 uur.  

Organisatie: 4 mei Comité Oud-West, met toespraken van o.a. Boris 

van der Ham en muziek uitgevoerd door het Lineauskoor. 

Ook is er de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst bij het monument aan 

de hekken van het Vondelpark, naast de ingang aan de 

Amstelveenseweg. Een programma met muziek en toespraken begint 

om 19.30 uur. 

In de Spaarndammerbuurt is er een bijeenkomst bij het monument op 

het Zaanhof. Ook daar begint het programma om 19.30 uur. 

 

ZEVENTIG JAAR BEVRIJDING, 5 MEI 
 

Op 5 mei vinden op tal van plekken in de stad o.a. 

bevrijdings-maaltijden plaats, ook in stadsdeel West.  

Voor deze maaltijden wordt wel gevraagd u op te 

geven, zie hiervoor de publicaties van de gemeente, 

zoals de krant die onlangs is verspreid. 

 

Algemene informatie: www.4en5meiamsterdam.nl  
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Deze collecteweek loopt van 16 t/m 24 mei en is een blijk van steun 

voor onze missiewerkers wereldwijd.  

Meer informatie: tel. 070 - 31 36 731. 

U kunt een gift geven op nr: IBAN NL30RABO 0171 2111 11 

t.n.v.WNM, Den Haag.  

Ook worden er deurcollectes in de kerken gehouden. 
 

AGENDA  LOCATIE  VINCENTIUSKERK  

    zo 26 apr 10:30 4e Zondag van Pasen, eucharistie- 

viering met samenzang 

ma 27 apr 20:00 Repetitie Vincentiuskoor 

wo 29 apr 14:00 Spreekuur pastor Ben den Boer 

zo  3 mei 10:30 5e Zondag van Pasen, eucharistie- 

viering met samenzang 

15:00 Klassiek concert duo viool-piano, 

muziek uit de 20e eeuw 

wo   6 mei 10:00 Ontmoetingsochtend De Liefde in   

De Potgieter, Potgieterstraat 34 

14:00 Spreekuur pastor Ben den Boer 

za   9 mei 13:30 Repetitie Jan Luyken Kamerkoor 

zo 10 mei 10:30 6e Zondag van Pasen, eucharistie- 

viering m.m.v. Vincentiuskoor 

15:00 Concert Jan Luyken Kamerkoor 

ma 11 mei 20:00 Repetitie Vincentiuskoor 

wo 13 mei 14:00 Spreekuur pastor Ben den Boer 

do 14 mei 10:30 Hemelvaart van de Heer, eucharistie- 

viering met samenzang 

zo 17 mei 10:30 7e Zondag van Pasen, eucharistie- 

viering met samenzang 

ma 18 mei 20:00 Repetitie Vincentiuskoor 

wo 20 mei 14:00 Spreekuur pastor Ben den Boer 

do 21 mei 20:00 Vergadering VvE Staringstraat 

vr 22 mei 19:30 Leesgroep 'Je eigen Levensweg' 

zo 24 mei 10:30 Pinksteren, eucharistieviering 

m.m.v. Vincentiuskoor 
 

Na afloop van de viering op zon- een feestdagen ben u van harte 

welkom om een kopje koffie of thee te drinken. 
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wo 13 mei 18.00  Kerk Orgelles 

19.00  Tuinzaal Parochie 

do 14 mei 10.30  Kerk Hemelvaartsdag  

   
Eucharistieviering  met koor uit Finland 

vr 15  mei  19.30  Kerk/TZ Repetitie Augustinuskoor 

zo 17 mei 10.30  Kerk Eucharistieviering met koor 

na de viering Koffie-Inloop in de Tuinzaal 

ma      18 mei 18.00 Kerk Orgel studie 

19.30  Tuinzaal Klaverjasclub 

di 19 mei 10.00  Kerk Viering 

na de viering Koffie-Inloop in de Tuinzaal 

19.00  Tuinzaal Parochie 

wo 20 mei 16.00  Pastorie Vergadering P.T. Emmaüs 

18.00  Kerk Orgelles 

19.00  Tuinzaal Collectanten College 

do 21 mei 09.00  Kerk Ochtendgebed 

19.00  Tuinzaal Parochie 

vr 22 mei 19.30  Kerk/TZ Repetitie Augustinuskoor 

za 23 mei 15.00  Kerk\TZ Pinksterconcert met  m.m.v. 

 
Wim Does orgel  en  Annemiek van Zeben (alt) 

zo 24 mei 10.30  Kerk Pinksteren met 

   
     Augustinus- en Agneskoor 

   
na de viering Koffie-Inloop in de Tuinzaal 

 

Op Hemelvaartsdag 14 mei komt een gastkoor uit Finland zingen in 

de Augustinuskerk tijdens de viering. Meer informatie hierover 

hopen we begin mei nog via mededelingen en de website te kunnen 

geven. 

 

LUISTEREN MET JE HART  -  

DE TAAL VAN DE MISSIONARIS  
 

Iedere dag opnieuw gaan honderden Nederlandse missionarissen en 

missionair werkers wereldwijd de strijd aan tegen onrecht en 

armoede. Vanuit Nederland dragen we hieraan bij met de 

Pinksteractie voor de Week van de Nederlandse Missionaris (WNM).  
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RESULTAAT VASTENAKTIE 2015    
 

Grote armoede in Sri Lanka maakt dat ook jongeren door gebrek aan 

begeleiding en opleiding een zwerfbestaan leiden. Caritasorganisatie 

SETIC Sri Lanka wil door trainingen en workshops aan dit bestaan 

verbetering brengen. De Vastenaktie 2015 ondersteunt dit project. 
 

Onze geloofsgemeenschappen hebben voor dit doel een mooi bedrag 

bijeengebracht, te weten: 
 
Geloofsgemeenschap Augustinuskerk  €    638,00 

Geloofsgemeenschap Boomkerk  €    201,00 

Geloofsgemeenschap Vincentiuskerk  €    488,55 

Gezamenlijke soepmaaltijd parochie  €    142,25 
   
Totaal       €  1469,80 
 

Namens de Caritasorganisatie SETIC hartelijk dank voor uw 

bijdragen. 

 

AGENDA LOCATIE DE BOOM, PAROCHIECENTRUM 
 

zo 26 apr 10:30 Par.Hal 4e Zondag van Pasen, Roepingen- 

zondag, eucharistieviering samenzang 

12:00 Pastorie Locatievergadering De Boom 

13:00 Par.Hal All Saints, eucharistieviering  

di 28 apr 12:30 Zaal B Vrijwilligersvergadering De Boom 

15:00 Par.Hal Rozenkrans- en Antoniusgebed, met 

aansluitend maaltijd 

wo 29 apr 9:00 Pastorie Eucharistieviering 

13:00 Par.Hal Verzendklaar maken parochieblad 

15:30 Zaal B 1e Communie-voorbereiding 

19:30 Pastorie Buurt en Zingeving 

do 30 apr 19:30 Par.Hal Geen repetitie Franciscuskoor 

vr 1 mei 9:00 Pastorie Eucharistieviering 

zo 3 mei 10:30 Par.Hal 5e Zondag van Pasen, eucharistie- 

viering m.m.v. Franciscuskoor 

13:00 Par.Hal All Saints, eucharistieviering  

ma 4 mei 18.30 Par.Hal 4 mei Herdenkingsbijeenkomst 

di 5 mei 15:00 Par.Hal Rozenkrans- en Antoniusgebed, met 

uitstelling H. Sacrament  
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wo 6 mei 9:00 Pastorie eucharistieviering 

do 7 mei 19:30 Par.Hal Repetitie Franciscuskoor 

vr 8 mei 9:00 Pastorie Eucharistieviering 

19:00 Par.Hal Tienergroep 'Rock Solid' 

20:00 Zaal B Amsterdamse Gesprekskring 

zo 10 mei 10:30 Par.Hal 6e Zondag van Pasen, eucharistie- 

viering met samenzang 

13:00 Par.Hal All Saints, eucharistieviering  

di 12 mei 13:00 Pastorie Commissie Heropening Boomkerk 

15:00 Par.Hal Rozenkrans- en Antoniusgebed  

wo 13 mei 9:00 Pastorie Eucharistieviering 

do 14 mei 10.30 Par.Hal Hemelvaart van de Heer, Eucharistie- 

viering met samenzang 

13:00 Par.Hal All Saints, eucharistieviering (o.v.) 

  19:30 Par.Hal Repetitie Franciscuskoor 

vr 15 mei 9:00 Pastorie Eucharistieviering 

zo 17 mei 10:30 Par.Hal 7e Zondag van Pasen, eucharistie- 

viering met samenzang 

13:00 Par.Hal All Saints, eucharistieviering  

di 19 mei 15:00 Par.Hal Rozenkrans- en Antoniusgebed  

wo 20 mei 9:00 Pastorie Eucharistieviering 

do 21 mei 19:30 Par.Hal Repetitie Franciscuskoor 

vr 22 mei 9:00 Pastorie Eucharistieviering 

20:00 Zaal B Amsterdamse Gesprekskring 

za 23 mei 15:00 Kerk 1e Communie-voorbereiding: oefenen 

in de kerk 

zo 24 mei 10:30 Par.Hal Pinksteren, eucharistieviering 

m.m.v. het Franciscuskoor 

13:00 Par.Hal All Saints, eucharistieviering  
 

Na afloop van de viering op zon- een feestdagen ben u van harte 

welkom om een kopje koffie of thee te drinken. 
 

ROZENKRANSGEBED MET UITSTELLING 

Op dinsdag 28 april a.s. is er het Rozenkrans- en Antoniusgebed op 

dinsdagmiddag in De Boom. Na afloop is er een gezellig samenzijn 

met koffie en thee. Aansluitend is er ook een maaltijd.  

Op dinsdag 5 mei is er weer uitstelling H. Sacrament t.g.v. aanvang 

Maria-meimaand. 
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AGENDA LOCATIE AUGUSTINUSKERK 
 

ma 27 apr 19.30  Tuinzaal Klaverjasclub 

di 28 apr 10.00  Kerk Eucharistieviering 

na de viering Koffie-Inloop in de Tuinzaal 

19.00  Tuinzaal Parochie 

19.30 Pastorie Past.Team  Augustinus 

wo 29 apr 18.00  Kerk Orgelles 

19.00  Tuinzaal Parochie 

19.30  Baarsjesz  4/5 mei comité 

do 30 apr 09.00  Kerk Ochtendgebed 

19.00  Tuinzaal Parochie 

vr     01 mei 09.00 Hobbyr. verzendklaar maken Parochieblad 

10.00  Kerk 1e vrijdagviering 

na de viering Koffie-Inloop in de Tuinzaal 

19.30  Kerk/TZ Repetitie Augustinuskoor 

za 02 mei 10.00  Kerk Orgelbespeling 

na de viering Koffie-Inloop in de Tuinzaal 

zo 03 mei 10.30  Kerk Eucharistieviering 

ma 04 mei 09.00  Kerk van 09.00 t/m 19.15 uur   

  16.30 Kerk  4 mei herdenking parochianen 

  
18.30 Kerk  4 mei herdenking De Baarsjes 

  
19.15  vanaf de kerk stille tocht  langs de 

    
monumenten. 

19.30  Tuinzaal Klaverjasclub 

di 05 mei 10.00  Kerk Eucharistieviering 

na de viering Koffie-Inloop in de Tuinzaal 

wo  06 mei 18.00  kerk Orgelles 

19.00  Tuinzaal Parochie 

do 07 mei 09.00  Kerk Ochtendgebed 

19.00  Tuinzaal Parochie 

vr 08 mei 19.30  kerk\TZ Repetitie Augustinuskoor 

zo 10 mei 10.30  Kerk Woord en Communieviering 

na de viering Koffie-Inloop in de Tuinzaal 

ma 11 mei 14.30  Pastorie Augustinus leesgroep 

19.30  Tuinzaal Klaverjasclub 

di 12 mei 10.00  Kerk Eucharistieviering 

na de viering Koffie-Inloop in de Tuinzaal 

19.00  Tuinzaal Parochie 


