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Ik ga op reis en neem mee..  Christoffel 

Tegenwoordig is reizen iets vanzelfsprekends, maar in de middel-

eeuwen was het een gevaarlijke onderneming. De middeleeuwse 

reiziger bad daarom voordat hij op reis ging tot Christoffel,  

de patroonheilige van de reizigers.  

Op 24 juli vieren we zijn naamdag. 
 

Een veilige reis 

Christoffel is de patroonheilige van de reizigers. Volgens de legende 

was Christoffel een reusachtige man uit Kanaän die alleen de 

machtigste heerser wilde dienen. Zijn eerste meester was een koning, 

maar Christoffel ontdekte dat hij bang was voor de duivel.  

Hij concludeerde dat de duivel daarom nog machtiger moest zijn dan 

de koning en besloot in dienst van de duivel te treden. Vervolgens 

merkte Christoffel dat de duivel bang was voor Christus. Hij verliet 

daarom de duivel en ging op zoek naar Christus, om hem van dienst 

te zijn. Onderweg ontmoette Christoffel een kluizenaar en vroeg hem 

hoe hij Christus kon dienen. De kluizenaar vertelde over Christus en 

wist een manier voor Christoffel om Christus te helpen.  

Hij bracht hem naar een wilde, gevaarlijke rivier, waarin veel mensen 

verdronken, als zij de rivier probeerden over te steken. Met zijn 

uitzonderlijke lengte en kracht kon Christoffel de mensen veilig aan 

de overkant brengen. 
 

Op een nacht stond er een kind aan de oever van de rivier. Het kind 

vroeg aan Christoffel of hij hem veilig over wilde zetten. Christoffel 

nam het kind op de schouders, maar met elke stap die hij zette, werd 

het kind zwaarder.  
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Nadat hij met moeite de rivier had overgestoken, 

vertelde het kind aan Christoffel dat hij Christus 

was en dat hij, door hem te dragen, de zonden van 

de wereld op zijn schouders had gevoeld. De 

naam Christoffel is afgeleid van het Griekse 

Christophorus, dat Christusdrager betekent. 
 

Nadat Christus was verdwenen, vertrok Christoffel naar Lycia om de 

lokale bevolking te bekeren tot het Christendom. De koning van 

Lycia dwong hem om de heidense goden te vereren, maar Christoffel 

weigerde dit. Hij werd daarom ter dood veroordeeld en onthoofd. 
 

Christoffel in de auto 

Ook in het heden is Christoffel nog een actuele en populaire heilige. 

In katholieke landen hebben mensen bijvoorbeeld regelmatig een 

Christoffelbeeldje in hun auto liggen of hangen om hen te 

beschermen tijdens de reis.  

Nu de vakantietijd aanbreekt, kan het dus geen kwaad om even stil te 

staan bij deze bijzondere heilige. 

************* 

 

OP WEG NAAR BETERE VERHOUDINGEN - 

VERTROUWENSPERSOON AANGESTELD 
 

Als parochiegemeenschap werken we samen om met elkaar ons 

geloof vorm te geven en uit te dragen. Het afgelopen jaar hebben het 

kerkbestuur en het pastoraal team stilgestaan bij het verbeteren van 

de verhoudingen door heel de parochie om het samenwerken een 

nieuwe impuls te geven.  

Het komende werkjaar gaan we als parochiegemeenschap ons vol 

inzetten om in goede sfeer, fijne samenwerking en met nieuwe 

inspiratie onze gerestaureerde kerk tot een thuis te maken voor vele 

mensen.  
 

Als pastoresteam willen wij vrijwilligers en parochianen de mogelijk-

heid geven om in de zomer te werken aan deze nieuwe start, door 

gelegenheid te geven eventueel oud zeer en wat nog niet is uitgepraat 

te bespreken. Daarvoor is een vertrouwenspersoon aangesteld die, 

samen met pastoor Igno Osterhaus, bereid is om deze gesprekken te 
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begeleiden. De vertrouwenspersoon is Jeroen Hoekstra, medewerker 

van het bisdom en pastoraal werker in het samenwerkingsverband 

Aalsmeer-Uithoorn.  
 

De heer Hoekstra is goed op de hoogte van het reilen en zeilen in 

onze parochie en heeft tegelijkertijd voldoende afstand om als 

onafhankelijk gespreksleider op te treden. 

Heeft u behoefte om met de pastoor of met iemand anders in de 

parochie te spreken over wat er in het verleden niet goed is gegaan, 

dan kunt u hiervoor een afspraak maken met de heer Hoekstra vanaf  

1 juli.  
Dat kan per email: jhoekstra@bisdomhaarlem-amsterdam.nl of per 

telefoon: 06 - 41 22 50 63.  

De gesprekken zijn er op gericht om eventuele blokkades weg te 

nemen en na het gesprek weer met nieuwe energie en inspiratie met 

elkaar samen te werken aan onze fijne geloofsgemeenschap.  

De vertrouwenspersoon is hiervoor bereikbaar gedurende de 

zomermaanden tot 15 september. 
 

Pastoor Igno Osterhaus 

 

AGENDA AUGUSTINUSKERK 

ma 29 juni 19.30  Tuinzaal Klaverjasclub 

di 30 juni 10.00  Kerk Eucharistieviering 

na de viering Koffie-Inloop in de Tuinzaal 

11.00  Pastorie P&O 

19.00  Tuinzaal Parochie 

wo   01 juli 18.00  Kerk Orgelles 

19.00  Tuinzaal Parochie 

do 02 juli 09.00  Kerk Ochtendgebed 

19.00  Tuinzaal Parochie 

vr 03 juli 10.00  Kerk 1e vrijdag Eucharistieviering 

na de viering Koffie-Inloop in de Tuinzaal 

  10.00  Hobbyr. Parochieblad verzendklaar maken 

16.00  Pastorie MAK  Vergadering 

19.30  Kerk\TZ Repetitie Augustinuskoor 

zo 05 juli 10.30  Kerk Taizé-viering  Koor 

na de viering Koffie-Inloop in de Tuinzaal 

ma 06 juli 10.30  Pastorie Voorbereiding Liturgie 
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19.00  Tuinzaal Parochie 

19.30  Tuinzaal Klaverjasclub 

di 07 juli 10.00  Kerk Eucharistieviering 

na de viering Koffie-Inloop in de Tuinzaal 

19.00  Tuinzaal Parochie 

wo  08 juli 18.00  kerk Orgelles 

19.00  Tuinzaal Parochie 

do 09 juli 09.00  Kerk Ochtendgebed 

19.00  Tuinzaal Parochie 

10.00  Hobbyr. Bijeenkomst Koffiezet groep 

19.00  Tuinzaal Parochie 

zo 12 juli 10.30  Kerk Eucharistieviering 

na de viering Koffie-Inloop in de Tuinzaal 

ma 13 juli 19.30  Tuinzaal Klaverjasclub 

di 14 juli 10.00  Kerk Eucharistieviering 

na de viering Koffie-Inloop in de Tuinzaal 

19.00  Tuinzaal Parochie 

wo 15 juli 18.00  Kerk Orgelles 

19.00  Tuinzaal Collectanten College 

do 16 juli 09.00 Kerk Ochtendgebed 

19.00 Tuinzaal Parochie 

zo 19 juli 10.30  Kerk Eucharistieviering 

na de viering Koffie-Inloop in de Tuinzaal 

ma 20 juli 19.30  Tuinzaal Klaverjasclub 

19.30  Pastorie Werkgroep Vrijwilligers 

di 21 juli 10.00  Kerk Viering 

na de viering Koffie-Inloop in de Tuinzaal 

19.00  Tuinzaal Parochie 

wo 22 juli 18.00  Kerk Orgelles 

19.00  Tuinzaal Parochie 

do 23 juli 09.00  Kerk Ochtendgebed 

19.00  Tuinzaal Parochie 

zo 26 juli 10.30  Kerk Woord en Communieviering 

na de viering Koffie-Inloop in de Tuinzaal 

 

OCHTENDGEBED IN DE AUGUSTINUSKERK 
Sinds enige tijd bidt een aantal parochianen iedere donderdagmorgen 

om 9.00 uur het ochtendgebed in de kapel van de Augustinuskerk. 
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Vooraf aan het gebed wordt geluisterd naar sacrale muziek en na 

afloop eveneens. Het gebed zelf duurt ongeveer 15 minuten. 

Na afloop wordt er gezamenlijk koffie gedronken in de pastorie tot 

ongeveer 10.00 uur. 
 

Onze groep zien we graag uitgebreid met een aantal mensen, ook 

omdat niet iedereen iedere donderdagmorgen in de gelegenheid is om 

zo vroeg naar de kerk te komen. 

Vandaar dat wij van plan zijn om met ingang van 3 september a.s. het 

morgengebed om 9.30 uur te beginnen. 
 

Indien u interesse hebt om eens mee te doen dan bent u van harte 

welkom. Wel vragen wij u  dit dan even door te geven 

aan het secretariaat in de pastorie van de Augustinus. 

 

 AGENDA   DE   BOOM   

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

viering m.m.v. het Agneskoor 

13:00 Kerk All Saints, eucharistieviering  

ma 29 juni 13:30 kantoor PR Commissie 

di 30 juni 15:00 Kerk Rozenkrans- en Antoniusgebed,  

aansluitend barbecue in binnentuin 

wo 1 juli 9:00 Kapel Eucharistieviering 

do 2 juli 11:30 Pastorie Liturgiecommissie De Boom 

13:00 Par.Hal Verzendklaar maken parochiemagazine 

19:30 Kerk Repetitie Franciscuskoor 

vr 3 juli 9:00 Pastorie Eucharistieviering 

19:00 Par.Hal Tienergroep 'Rock Solid' 

zo 5 juli 10:30 Kerk 14e Zondag door het jaar, eucharistie- 

viering m.m.v. het Franciscuskoor 

13:00 Kerk All Saints, eucharistieviering  

di 7 juli Kerk N.B. Tot begin augustus is er geen 

Rozenkransgebed op dinsdag 

wo 8 juli 9:00 Kapel Eucharistieviering 

do 9 juli 19:30 Kerk Repetitie Franciscuskoor 

vr 10 juli 9:00 Kapel Eucharistieviering 

20:00 Zaal B Amsterdamse Gesprekskring 
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zo 12 juli 10:30 Kerk 15e Zondag door het jaar, eucharistie- 

viering met samenzang 

13:00 Kerk All Saints, eucharistieviering  

wo 15 juli 9:00 Kapel Eucharistieviering 

do 16 juli 19:30 Kerk Repetitie Franciscuskoor 

vr 17 juli 9:00 Kapel Eucharistieviering 

za 18 juli 16:00 Kerk Orgelconcert Aart de Kort 

zo 19 juli 10:30 Kerk 16e Zondag door het jaar, eucharistie- 

Viering m.m.v. het Franciscuskoor 

13:00 Kerk All Saints, eucharistieviering  

wo 22 juli 9:00 Kapel Eucharistieviering 

do 23 juli 19:30 Kerk Repetitie Franciscuskoor 

vr 24 juli 9:00 Kerk Eucharistieviering 

zo 26 juli 10:30 Kerk 17e 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 blijven drinken. 

 

ROZENKRANSGEBED IN DE BOOMKERK 
 

In juli en begin augustus is er geen wekelijks Rozenkrans- en 

Antoniusgebed. 

Op dinsdag 11 augustus a.s. gaat het nieuwe seizoen weer van start 

met uitstelling van het H. Sacrament t.g.v. het feest van Maria 

Tenhemelopneming.  

 

AGENDA  LOCATIE  VINCENTIUSKERK  

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

viering m.m.v. Vincentiuskoor 

wo 1 juli 14:00 Pastor Ben den Boer afwezig, geen spreekuur 

10:00 Ontmoetingsochtend De Liefde in   

De Potgieter, Potgieterstraat 34 

vr 3 juli 19:30 Leesgroep 'Je eigen levensweg', laatste 

avond, o.l.v. Henk Janssen & Nagy Badir 

zo 5 juli 10:30 14e Zondag door het jaar, 

eucharistieviering met samenzang 

wo 8 juli 14:00 Pastor Ben den Boer afwezig, geen spreekuur 
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zo 12 juli 10:30 15e Zondag door het jaar,  

eucharistieviering met samenzang 

wo 15 juli 14:00 Spreekuur pastor Ben den Boer 

zo 19 juli 10:30 16e Zondag door het jaar, 

eucharistieviering met samenzang 

wo 22 juli 14:00 Spreekuur pastor Ben den Boer 

zo 26 juli 10:30 17e Zondag door het jaar, woord- en 

communieviering met samenzang 

Na afloop van de vieringen op zondag is iedereen welkom om koffie 

of thee te blijven drinken. 

 

ACTIVITEITEN IN DE PAROCHIE OP EEN RIJ 
 

IN DE BOOMKERK  (Parochiecentrum) 
 

Zaterdag 18 juli: Orgelconcert Aart de Kort 

Tweede in de reeks van 4 zomerconcerten op het 

historische Hilgers-orgel (uit 1774).  

Aart de Kort bespeelt het orgel. Hij studeerde orgel 

aan de conservatoria in Amsterdam en Den Haag.  

Hij is organist van de Kathedraal Laurentius & 

Elisabeth te Rotterdam en de OLV van Goede Raad 

te Den Haag. Ook is hij pianist bij de Dansvakopleiding van het 

Koninklijk Conservatorium te Den Haag.  

Hij geeft in binnen- en buitenland concerten, in orgelrecitals, als solist 

en als begeleider van koren en solisten. Hij geniet tevens bekendheid als 

improviserend musicus. In het concert in de Boomkerk zal hij ook 

enkele improvisaties spelen. 
 

PROGRAMMA: 

Johann Sebastian Bach  (1685 – 1750) 

 Preludium en Fuga in E, BWV 566  

Gottfried A. Homilius  (1714 - 1785) 

 Choralpraeludium „Straf mich nicht in deinem Zorn” 

 Choralpraeludium  „Christ lag in Todesbanden” 

Carl Ph. E. Bach  (1714 – 1788) 

 Solfeggio 

Improvisatie 

Edvard Grieg  (1843 – 1907) 
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 Holberg Suite (arr. Aart de Kort)  

 Praeludium, Sarabande , Gavotte, Air, Rigaudon 

Christopher Dearnley  (1930 – 2000) 

 Dominus Regit Me 

Peter Hurford  (*1930) 

 Dialogue no. 1 
 

Improvisatie 
 

Aart de Kort  (*1962) 

 Prelude and Fugue in blue 
 

Aanvang: 16.00 uur, toegang vrij (vrijwillige bijdrage) 
 

U bent van harte uitgenodigd voor een drankje na afloop. 

 

IN DE VINCENTIUSKERK 
 

Vrijdag 3 juli: Leesgroep  N.B: 1 week later dan eerder aangekondigd! 

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 26 juli a.s.  

 

Het eerstvolgende nummer van het kleurrijke parochieblad  

‘Geloven in West’ verschijnt op 5 juli 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 


