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VERSLAG VAN DE BEDEVAART NAAR ROME 

                                 2-7 mei 2015 
 

Zaterdagochtend 2 mei was ik al vroeg op weg naar Schiphol. Ik zat 

in een van de eerste vluchten, en was dus al om 12 uur in Rome. 

Alleen mijn koffer was er nog niet, die zou in de drukte wel in een 

ander toestel terecht gekomen zijn. Hij werd wel nagebracht zo gauw 

die er was.  

Na de lunch ging ik meteen met de metro richting Vaticaan voor een 

bezoek aan de Friezenkerk en het Vaticaan. In de Friezenkerk was er 

uitleg over de naam en vernamen we dat de kerk onlangs door 

Nederland weer helemaal opgeknapt was. Er waren ook twee 

Nederlandse kosters / beheerders die alles bijhielden. Iedere zondag 

is daar vlak naast het Vaticaan een Nederlandse viering.  

Voor het diner gingen we weer terug naar de accommodatie. 

Eigenlijk een heel groot klooster met een grote en een kleine kapel, 

waar iedere morgen om 6.30 uur ook een viering was. Het ontbijt en 

diner genoten we samen met alle gasten van onze locatie: ongeveer 

200 personen, druk maar heel gezellig!  

Zondagmorgen 3 mei was er al vroeg een ontbijt (om 6.30 uur). 

Daarna vertrokken we direct naar het Vaticaan, waar om 8.00 uur alle 

pelgrims zich verzamelden bij de obelisk, in totaal 763 personen, 

voor de processie naar de St. Pieterskerk. Dit was een heel mooi en 

emotioneel moment: met zoveel mensen in processie, vier naast 

elkaar, rechtdoor de Basiliek in voor de Eucharistieviering. Dan voel 

je jezelf even heel klein, met zovelen in zo’n grote kerk, maar ook 

weer met iedereen verbonden, ook met de hele wereldkerk. Je voelt 
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echt dat het niet alleen gaat om onze parochie, er is zoveel meer.  

Om 12.00 uur was er het gezamenlijk bidden met Paus Franciscus op 

het Sint Pietersplein. Na de lunch was er tijd voor een wandeling 

door het oude Rome. 

We zaten verspreid over verschillende locaties in Rome en iedere groep 

had een eigen programma. Alleen bij de grote vieringen kwam de hele 

ploeg bij elkaar. Zo ook maandagochtend in de Sint Ignatiuskerk 

waarbij ik mocht lezen, wat ook weer een heel apart gevoel gaf in zo’n 

grote kerk met zoveel mensen. Daarna werd er een groepsfoto gemaakt 

en geluncht en met onze groep een wandeling gemaakt door de Joodse 

Ghetto, het Tibereiland en de wijk Trastevere. In de namiddag was er 

een concert door het Kathedrale koor in de Sante Maria in Trastevere 

i.v.m. de dodenherdenking, -het was 4 mei tenslotte- waarbij een 

toespraak werd gehouden door Mgr. Punt en Prins Jaime Bourbon de 

Parma als ambassadeur voor Nederland bij de Heilige Stoel . 

’s Avonds was er nog een vesper van de Sant’Egidio gemeenschap.  

Dinsdag 5 mei begon met een viering in de hotelaccommodatie en na 

het ontbijt was er een grote wandeling door het centrum van Rome 

met z’n 80 (!) grote Maria-kerken. Deze dag werd om 17.00 uur 

afgesloten met een gebedsviering voor allen in de St. Jan van 

Lateranen.  

De tijd vliegt, al weer woensdag: om 8.30 uur aanwezig zijn op het 

Sint Pietersplein voor de algemene audiëntie. We hadden mooie 

plaatsen, het eerste vak vooraan. Ik heb dit wel eens op de televisie 

gezien, maar om daar zelf te zitten zo dichtbij is een geweldige 

belevenis. Velen hebben een hand gekregen van Paus Franciscus en 

er waren ook gezinnen bij ons en de kinderen kregen bijna allemaal 

een kus. De Paus heeft ook nog twee ringen voor een aanstaand 

huwelijk gezegend, de vrouw heeft wel een uur gehuild van 

blijdschap. 

En zo werd het alweer donderdag 7 mei, de laatste dag. De bedevaart 

werd plechtig afgesloten met een Eucharistieviering met onze drie 

bisschoppen en de pelgrimszegen over de thuisreis. Iedereen kon 

daarna de aangekochte devotionele souvenirs laten zegenen door de 

bisschoppen en aanwezige priesters en diakens.  

Toen hoorden we van een brand in het bagagedepot van het vliegveld 

en konden we dus nog niet vertrekken. Maar het eind van de middag 

konden we toch richting vliegveld, uren later werd het. Nu hadden we 
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nog tijd om met elkaar alle mooie dingen de revue te laten passeren. 

Want buiten al de mooie kerken, sinaasappeltuinen, en ruïnes hebben 

we natuurlijk ook de Spaanse Trappen gezien, de Trevi-fontein - ook 

al staat hij in de steigers vanwege de voetbal-hooligans -, het Piazza 

Navona en het Colosseum. Al met al was het een hele mooie 

bedevaart die mij nog lange tijd bij zal blijven.  

Eind mei kunnen we tijdens de reünie in Heiloo onze reisindrukken 

weer helemaal laten terugkomen. 
 

Gerard de Reuver 

 

BEDEVAART NAAR KEVELAER VAN  

29 JUNI t/m 1 JULI 2015 
De diocesane bedevaart naar Kevelaer van het bisdom Haarlem-

Amsterdam organiseert vanuit Noord-Holland een driedaagse bus 

bedevaart naar Onze Lieve Vrouw van Kevelaer, waar Maria als de 

Troosteres der Bedroefden wordt vereerd. Kevelaer maakt de pelgrim 

een ander mens, jong èn oud. We gaan een paar dagen weg van huis 

om gesterkt door de genade en de moederlijke troost van Maria, 

bemoedigd door de kerkelijke plechtigheden en geïnspireerd door de 

predikaties, weer huiswaarts te keren. Kevelaer biedt goede 

gastvrijheid voor alle momenten van de dag: rust en stilte rond de 

Genadekapel, terrasjes voor een kopje koffie of een verfrissend 

drankje en goede hotels met een familiaire sfeer. Kevelaer is ook 

bekend om zijn vele moderne, christelijke kunstwerken. 
 

Op maandag 29 juni a.s. vertrekken de bussen uit o.a. Langedijk, 

Alkmaar, Beverwijk, Haarlem, Heemstede, Hoorn, Volendam en 

Amstelveen (bij voldoende opstappers per locatie). De bedevaart 

wordt begeleid door priesters, als pastoor Eric van Teijlingen, pastoor 

Eugène Jongerden en diaken John Versteeg. Thema van de bedevaart 

dit jaar is: “Maria, troost en vreugde”. Het programma in Kevelaer 

omvat een openingslof en intochtprocessie, waarna de 

bedevaartskaars aan Maria wordt aangeboden. ‘s Avonds is er een 

plechtige eucharistieviering.  Op dinsdag wordt ’s ochtends de 

Kruisweg overwogen en een Sacramentsprocessie gehouden.  

’s Middags is er een bijzonder Maria-uurtje. ’s Avonds viert mgr. Jan 

van Burgsteden een pontificale hoogmis, welke wordt opgeluisterd 

door het koor en orkest van de basiliek.  
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De dag wordt afgesloten met een lichtprocessie over het plein rond de 

Genadekapel. Na de ochtendmis op woensdag wordt afscheid 

genomen van Kevelaer. Na de lunch vertrekken we weer uit Kevelaer 

en zijn we aan het eind van de middag weer thuis. 
 

Voor meer informatie of aanmelding voor deze bedevaart kunt u 

contact opnemen met mevrouw Janny Versteeg (telefoon: 023-

5360615 of: zieken@xs4all.nl).  

 

AGENDA  LOCATIE   DE   BOOM   

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

m.m.v. het Franciscuskoor 

13:00 Par.Hal All Saints, eucharistieviering  

Di 26 mei 15:00 Par.Hal Rozenkrans- en Antoniusgebed 

Wo 27 mei 9:00 Pastorie Eucharistieviering 

15:30 Zaal B 1e Communie-voorbereiding 

Do 28 mei 19:30 Par.Hal Repetitie Franciscuskoor 

Vr 29 mei 9:00 Pastorie Eucharistieviering 

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

Tsotsi (Zuid-Afrika 2005) 

Za 30 mei 15:00 Par.Hal 1e Communie-voorbereiding: oefenen 

Zo 31 mei 10:30 Par.Hal Feest van de H. Drie-eenheid,  

eucharistieviering m.m.v. het Agneskoor 

13:00 Par.Hal All Saints, eucharistieviering  

19:00 Zaal A Tienergroep 'Rock Solid' 

Ma 1 juni Kerk Op deze dagen wordt de kerk geheel  

t/m wo 3 juni schoongemaakt 

Ma 1 juni 13:30 kantoor PR Commissie 

Di 2 juni 15:00 Par.Hal Rozenkrans- en Antoniusgebed 

Wo 3 juni 9:00 Pastorie Eucharistieviering 

15:30 Zaal B 1e Communie-voorbereiding 

Do 4 juni 19:30 Par.Hal Repetitie Franciscuskoor 

Vr 5 juni 9:00 Pastorie Eucharistieviering 

20:00 Zaal B Amsterdamse Gesprekskring 

za 6 juni 14:00 Kerk + Oefenen met communicanten voor de 

Par.Hal viering van zondag 1e H. Communie 

zo 7 juni 10:30 Kerk Sacramentsdag, 1e H. Communie 

met samenzang 
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13:00 Par.Hal All Saints, eucharistieviering  

di 9 juni 15:00 Kerk Antoniusfeest, viering in de kerk, 

16:30 Par.Hal aansluitend hapje en drankje 

wo 10 juni 9:00 Pastorie Eucharistieviering 

13:00 Kantoor Redactie Parochiemagazin 

do 11 juni 19:30 Par.Hal Repetitie Franciscuskoor 

19:30 Par.Hal 1e Communie-groep met ouders 

vr 12 juni 9:00 Pastorie Eucharistieviering 

zo 14 juni 10:30 Kerk 11e Zondag door het jaar, eucharistie- 

viering m.m.v. het Franciscuskoor (o.v.) 

13:00 Kerk All Saints, eucharistieviering  

19:00 Zaal A Tienergroep 'Rock Solid' 

di 16 juni 15:00 Par.Hal Rozenkrans- en Antoniusgebed  

20:00 Pastorie Commissie Buurt en Zingeving 

wo 17 juni 9:00 Pastorie Eucharistieviering 

13:00 Kantoor Redactie Parochiemagazin 

do 18 juni 19:30 Sacristie Repetitie Franciscuskoor 

vr 19 juni 9:00 Pastorie Eucharistieviering 

za 20 juni 16:00 Kerk Orgelconcert Andrea Toschi 

zo 21 juni 10:30 Kerk 12e Zondag door het jaar, eucharistie- 

viering m.m.v. het Franciscuskoor 

13:00 Kerk All Saints, eucharistieviering  

di 23 juni 12:30 Zaal B Vrijwilligersvergadering De Boom 

15:00 Kerk Rozenkrans- en Antoniusgebed  

wo 24 juni 9:00 Pastorie Eucharistieviering 

do 25 juni 19:30 Sacristie Repetitie Franciscuskoor 

vr 26 juni 9:00 Pastorie Eucharistieviering 

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

The Apartment (V.S. 1960) 

20:00 Zaal B Amsterdamse Gesprekskring 

zo 28 juni 10:30 Kerk 13e Zondag door het jaar, eucharistie- 

viering met samenzang 

13:00 Kerk All Saints, eucharistieviering  
 

Na afloop van de vieringen op zondag is iedereen welkom om 

koffie of thee te komen drinken in de parochiehal. 
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EERSTE HEILIGE COMMUNIE 
 

Op zondag 7 juni a.s zullen vijf kinderen hun eerste H. Communie 

gaan doen in de Boomkerk. Dit is de eerste viering in de inmiddels 

gerestaureerde Boomkerk. In de eerste week van juni zal nog veel 

werk worden verzet om de kerk hiervoor gereed en schoon te krijgen. 

Vanaf december 2014 hebben de kandidaatjes al meegedaan in een 

heel leuk voorbereidingstraject, geleid door onze pastoraal werker 

Pieter Klaver. 

De namen van de communicantjes zijn: 

Rebecca Makaya 

Erik Liane Ekombe 

Kevin Liane Ekombe 

Rodesio Grootfaam 

Nicolas Raul Codreanu 
 

ROZENKANSGEBED EN ANTONIUSFEEST 
 

Op dinsdag 9 juni om 15.00 uur vindt het jaarlijkse Antoniusfeest 

plaats in de gerestaureerde Boomkerk. We bidden en zingen.  

Ook zal er uitstelling zijn van het Allerheiligste Sacrament en zal het 

Antoniusbrood word uitgedeeld. Na afloop kunnen we elkaar 

ontmoeten met een drankje en hapje. Dan wordt ook de 

Antoniuskaars verloot. 

Het seizoen wordt afgesloten met een barbecue op dinsdag 30 juni. 

In de maand juli is er geen Rozenkransgebed.  

Zie ook het parochieblad Geloven in West en flyer in de kerken. 

 

ORGELCONCERT IN DE BOOM 
 

Op zondag 20 juni om 16.00 uur is het eerste in een reeks van vier 

zomerconcerten op het Hilgers-orgel in de gerestaureerde Boomkerk. 

De Italiaanse organist Andrea Toschi zal het orgel bespelen.  

Hij is organist van de St. Agostino kerk te Modena (historisch orgel 

van Facchetti, 1517/19) en de Santa Maria della Miserisordia in 

Bologna. Andrea Toschi speelt een breed repertoire, van oude muziek 

tot nieuwe muziek, die vaak speciaal voor hem geschreven is. 

Hij is betrokken bij vele restauraties van historische orgels in Italie. 
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Programma: 

Girolamo Frescobaldi   Uit: Secondo libro di Toccate:  

(1583-1643)     ● Toccata VI, sopra i pedali, e senza  

   ● Capriccio V, sopra la ‘Bassa Fiamenga’ 
 

Gregorio Strozzi ● Uit: Capricci da Sonare: 

(1615-1687)     Toccata IV, per l'elevatione (1687)  
 

Bernardo Pasquini ● Toccata in C  

(1637-1707)  ● Variationi capricciose 
 

Johann Seb. Bach ● Koraalvoorspel Nun komm der Heiden Heiland 

(1685-1750)      BWV 659 

   ● Preludium en Fuga in b , BWV 544 

   ● Koraalvoorspel Christ unser Herr zum Jordan  

   kam, BWV 684 
 

Felix Mendelssohn- ● Koraal en variaties over Herzlich tut mich 

  Bartholdy     verlangen 

(1809-1847)   ● Allegro in Bes 

     ● Allegro moderato, maestoso (1845) 

 

De toegang is vrij, (vrijwillige bijdrage na afloop). Na het concert 

wordt er koffie, thee of een glaasje geschonken. 

 

AGENDA AUGUSTINUSKERK 

di 26 mei  
10.00  

Kerk Eucharistieviering 

na de viering Koffie-Inloop in de Tuinzaal 

19.30  Tuinzaal Klaverjasclub 

wo  27 mei 18.00  Kerk Orgelles 

19.00  Tuinzaal Parochie 

do 28 mei 09.00  Kerk Ochtendgebed 

19.00  Tuinzaal Parochie 

vr   29 mei 19.30  Kerk\TZ Repetitie Augustinuskoor 

zo 31 mei 10.30  Kerk H. Drie-eenheid Eucharistieviering 

na de viering Koffie-Inloop in de Tuinzaal 

ma 01 juni 19.30  Tuinzaal Klaverjasclub 

19.00  Pastorie Liturgievergadering Augustinus 

20.00  Pastorie Past.Team Augustinus 
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di 02 juni 10.00  Kerk Eucharistieviering 

na de viering Koffie-Inloop in de Tuinzaal 

wo  03 juni 18.00  kerk Orgelles 

19.00  Tuinzaal Parochie 

do 04 juni 09.00  Kerk Ochtendgebed 

19.00  Tuinzaal Parochie 

vr 05 juni 10.00  Kerk 1e Vrijdagviering 

na de viering Koffie-Inloop in de Tuinzaal 

19.30  kerk\TZ Repetitie Augustinuskoor 

zo 07 juni 10.30  Kerk Sacramentsdag Eucharistieviering 

na de viering Koffie-Inloop in de Tuinzaal 

ma 08 juni 19.30  Tuinzaal Klaverjasclub 

19.30  Baarsjesz 4 mei comité 

di 09 juni 10.00 Kerk Eucharistieviering 

 
na de viering Koffie-Inloop in de Tuinzaal 

10.30  Pastorie Voorbereiding Liturgie 

14.00  Pastorie Leesgroep Augustinus 

19.00  Tuinzaal Parochie 

wo 10 juni 18.00  Kerk Orgelles 

19.00  Tuinzaal Parochie 

do 11 juni 09.00 Kerk Ochtendgebed 

vr 12 juni 19.30  Kerk/TZ Repetitie Augustinuskoor 

za 13 juni 10.00  kerk\TZ        Ziekendag 

15.00  Kerk  Parijs Kamerkoor        Addeum  

o.l.v. Olivier Penin 

zo 14 juni 10.30  Kerk Woord en Communieviering   Koor 

na de viering Koffie-Inloop in de Tuinzaal 

ma 15 juni 19.30  Tuinzaal Klaverjasclub 

di 16 juni 10.00  Kerk Eucharistieviering 

na de viering Koffie-Inloop in de Tuinzaal 

19.00  Tuinzaal Parochie 

wo 17 juni 18.00  Kerk Orgelles 

19.00  Tuinzaal Collectanten College 

do 18 juni 09.00  Kerk Ochtendgebed 

19.00  Tuinzaal Parochie 

vr 19 juni 19.30  Kerk/TZ Repetitie Augustinuskoor 

zo 21 juni 10.30  Kerk Eucharistieviering 

na de viering Koffie-Inloop in de Tuinzaal 



 9  

ma 22 juni 19.30  Tuinzaal Klaverjasclub 

di 23 juni 10.00 Kerk Eucharistieviering 

na de viering Koffie-Inloop in de Tuinzaal 

19.00  Tuinzaal Parochie 

wo  24 juni 18.00  Kerk Orgelles 

19.00  Tuinzaal Parochie 

do 25 juni 09.00  Kerk Ochtendgebed 

19.00  Tuinzaal Parochie 

vr 26 juni 19.30  Tuinzaal Repetitie Augustinuskoor 

zo 28 juni 10.30  Kerk Eucharistieviering        Koor 

 

KAMERKOOR ADDEUM UIT PARIJS IN 

AUGUSTINUSKERK 
 

Op zaterdag 13 juni om 15.00 uur is er in de St. Augustinuskerk 

aan de Postjesweg 123 in Amsterdam een exclusief concert door het 

kamerkoor Addeum uit Parijs.  

Het koor bestaat uit ongeveer 20 gevorderde amateurs die speciaal 

voor dit concert uit Parijs overkomen. 

Zij brengen een gevarieerd programma met Franse koorwerken van 

o.a.  

         Perotin, Saint-Saens, Poulenc, Duruflé en Alain.  
 

Een ideale gelegenheid om in kort bestek te genieten van een 

dwarsdoorsnede van 6 eeuwen Franse koormuziek gezongen door een 

koor van formaat!  

Het koor staat onder leiding van Olivier Penin, de organist titulaire 

van de beroemde Basilique Sainte Clotilde in Parijs.  

Hij zal ook enkele werken ten gehore brengen op het fraaie Cavaillé-

Coll orgel dat de kerk rijk is.  
 

De toegang is vrij, (vrijwillige bijdrage na afloop). 
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AGENDA  LOCATIE  VINCENTIUSKERK  

    zo 24 mei 10:30 Pinksteren, eucharistieviering 

m.m.v. het Vincentiuskoor 

ma 25 mei 20:00 Repetitie Vincentiuskoor 

wo 27 mei 14:00 Spreekuur pastor Ben den Boer 

zo 31 mei 10:30 Feest van de H. Drie-eenheid,  

eucharistieviering met samenzang 

ma 1 juni 20:00 Repetitie Vincentiuskoor 

wo 3 juni 10:00 Ontmoetingsochtend De Liefde in   

De Potgieter, Potgieterstraat 34 

14:00 Spreekuur pastor Ben den Boer 

do 4 juni 20:00 Vergadering PCI Emmaüs en Fátima 

za 6 juni 14:00 Zonnebloem Oud-West: workshop 

Bloemschikken 

zo 7 juni 10:30 Sacramentsdag, woord- en communie- 

viering m.m.v. het Vincentiuskoor 

12:15 Spirituele film: 'Cinema Paradiso' 

ma 8 juni 20:00 Repetitie Vincentiuskoor 

wo 10 juni 14:00 Spreekuur pastor Ben den Boer 

zo 14 juni 10:30 11e Zondag door het jaar, eucharistie- 

viering met samenzang 

ma 15 juni 20:00 Repetitie Vincentiuskoor 

wo 17 juni 14:00 Spreekuur pastor Ben den Boer 

za 20 juni Retraite Filipijnse kerk.groep Hoorn 

08:00 - 16:00 

zo 21 juni 10:30 12e Zondag door het jaar, eucharistie- 

viering m.m.v. het Vincentiuskoor 

13:00 - 22:00 Retraite Filipijnse kerk.groep Hoorn 

ma 22 juni 20:00 Repetitie Vincentiuskoor 

wo 24 juni 14:00 Spreekuur pastor Ben den Boer 

vr 26 juni 19:30 Leesgroep 'Je eigen Levensweg' 

zo 28 juni 10:30 13e Zondag door het jaar, eucharistie- 

viering m.m.v. het Vincentiuskoor 
 

Na afloop van de vieringen op zondag is iedereen welkom om 

koffie of thee te blijven drinken. 
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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, 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). 
 

Zaterdag 20 juni: Orgelconcert 

Eerste in een reeks van 4 zomerconcerten op het Hilgers-orgel in de 

gerestaureerde Boomkerk. Andrea Toschi bespeelt het orgel. 

Aanvang: 16.00 uur, toegang vrij (vrijwillige bijdrage); zie pag. 6-7. 
 

Vrijdag 26 juni: filmavond met de film: The Apartment  

In de reeks ‘anti-selfie’-films kunt u kijken naar The Apartment, een 

komediefilm uit 1960 geregisseerd door Billy Wilder. De hoofdrollen 

werden gespeeld door Jack Lemmon en Shirley MacLaine.  

In het enorme kantoor van verzekeringsmaatschappij Consolidated 

Life Insurance Company in New York werkt kantoorslaaf C.C. 'Bud' 

Baxter. Promotie maken in deze kantoorjungle is alleen weggelegd 

voor de talentvolle en slimme jongens. Baxter is geen slimme jongen, 

maar heeft daar iets op bedacht. 

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

 

IN DE AUGUSTINUSKERK 
 

Zaterdag 13 juni: Kamerkoor concert  

Een exclusief concert door het kamerkoor Addeum uit Parijs.  

Aanvang: 15.00 uur, toegang is vrij (vrijwillige bijdrage na afloop),  

zie pag. 9. 

 

IN DE VINCENTIUSKERK 
 

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 
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geboortedorp om de begrafenis bij te wonen van zijn oude vriend 

‘Alfredo’, die de projector van de Cinema Paradiso bediende.  

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

een lunch. Vrijwillige bijdrage (als richtbedrag noemen we € 4,--).  

 

Vrijdag 26 juni: Leesgroep N.B. Verplaatst naar vrijdag 3 juli ! 

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

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

Van 19.30 - 21.00 uur. 

 

Voor meer uitgebreide informatie zie onze website: 

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

De volgende Nieuwsbrief verschijnt op  28 juni a.s.  

 
 

PINKSTEREN 
 

soms 

gaande door de uren van de dag 

ervaar je 

dat Gods Geest 

de Heilige 

niet veraf en ongenaakbaar 

maar dichtbij aanraakbaar  

in het alledaagse 

werkzaam is 
 

Oeke Kruythof 

 

                   FIJNE PINKSTERDAGEN  
 
 

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 


