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Heropening Boomkerk op zondag 6 september 

MONUMENTALE KERK IN AMSTERDAM WEST 

GEHEEL GERESTAUREERD 

Op zondag 6 september vindt de officiële heropening plaats van de 

Boomkerk aan de Admiraal de Ruijterweg in Amsterdam. Mgr. 

Hendriks, hulpbisschop van Haarlem-Amsterdam, zal de kerk die dag 

weer officieel in gebruik nemen. 

Mede dankzij subsidies van het Rijk, de Provincie Noord-Holland en 

de gemeente Amsterdam kon de monumentale kerk gerestaureerd 

worden. Zo’n twee jaar lang is met vereende krachten aan de 

restauratie van de monumentale kerk gewerkt: een enorme klus. Maar 

nu is het dan toch eindelijk zo ver. De restauratie is afgerond en de 

kerk schittert weer in haar oude glorie!  

De kerk van de Heilige Franciscus van Assisi, zoals de officiële naam 

van de Boomkerk luidt, herbergt vele bijzondere kunstwerken uit de 

17e en 18e eeuw. Het kerkgebouw is weliswaar van 1911, maar veel 

van het interieur is overgekomen uit de voormalige schuilkerk `t 

Boompje in de Kalverstraat van Amsterdam. Deze kerk stamde uit 

1628!  

        NIEUWSBRIEF NR. 21 

 

  30 augustus - 27 september 2015 
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Het programma van de dag is als volgt:  
 

10.30 – 12.15 uur Eucharistieviering met mgr. dr. J.W.M. Hendriks, 

 hulpbisschop van Haarlem-Amsterdam. 

12.15 – 13.15 uur Koffie, thee en broodjes.  

13.15 – 14.30 uur Uitleg in de kerk over de kerk en het verloop van 

de restauratie.  

14.30 – 16.30 uur Gezellig samenzijn met wijn en frisdrank, hapjes 

en met live muziek. 
 

Alle belangstellenden zijn van harte uitgenodigd. Aanmelding voor 

de feestelijke heropening is niet vereist. Wie niet bij de viering 

aanwezig kan of wil zijn, is van harte welkom om bij het 

middagprogramma aan te sluiten. 

BOOMKERK OPEN TIJDENS OPEN 
MONUMENTENDAG 

De Open Monumentendagen op 12 en 13 september hebben in 

Amsterdam in 2015 het thema ‘Kunst & Ambacht’ meegekregen. 

Tijdens de Open Monumentendagen zijn in heel Amsterdam kerken 

en andere monumenten geopend en krijgen kunsten en ambachten 

ruim baan. Kunstenaars en vaklieden tonen hun kunnen, monumenten 

in restauratie krijgen speciale aandacht en vertellen hun verhalen aan 

bezoekers. 

Ook de Boomkerk is op zaterdag 12 september de gehele middag 

geopend voor bezichtiging. Op zondag 13 september is de kerk zoals 

elke zondag in gebruik voor de liturgie. Tijdens de openstelling van 

de Boomkerk zijn er rondleidingen en orgeldemonstraties. 

Programma 12 september: 

Van 12.00 - 18.00 u. is de kerk geopend voor bezichtiging. 

Om 14.00 en 15.00 u. start een rondleiding met aansluitend een korte 

demonstratie van het Hilgersorgel. Een unieke gelegenheid om eens 

een kijkje te nemen bij dit historische orgel. Om 16.00 u. wordt voor 

de liefhebbers een klein orgelconcert ten gehore gebracht door Gert 

Jan Velders, een van de organisten van de Boomkerk. 

U bent van harte welkom. 
 

Voor verdere vragen belt u met het parochiesecretariaat: 

020-682 4927.
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AGENDA  LOCATIE   DE   BOOM   

zo 30 aug 10:30 Kerk 22e Zondag door het jaar, eucharistie- 

viering met samenzang 

13:00 Kerk All Saints, eucharistieviering  

wo 2 sept 9:00 Kapel Eucharistieviering 

20:00 Pastorie Commissie Buurt en Zingeving 

do 3 sept 9:00 Kapel Eucharistieviering, N.B. In het vervolg  

ook op donderdagochtend ! 

11:00 Pastorie Liturgiecommissie Boomkerk 

19:30 Kerk Repetitie Franciscuskoor 

vr 4 sept 9:00 Kerk Eucharistieviering 

19:30 Kerk Generale repetitie viering heropening 

met alle koren en betrokkenen 

zo 6 sept 10:30 Kerk 23e Zondag door het jaar, heropening 

Boomkerk, pontificale eucharistie- 

viering met alle parochiekoren 

12:30 Par.Hal middagprogramma heropening 

di 8 sept 15:00 Kerk Maria Geboorte, Rozenkrans-  

en Antoniusgebed, met uitstelling 

H. Sacrament 

wo 9 sept 9:00 Kapel Eucharistieviering 

13:00 kantoor Redactievergadering 

do 10 sept 9:00 Kapel Eucharistieviering 

19:30 Kerk Repetitie Franciscuskoor 

vr 11 sept 9:00 Kapel Eucharistieviering 

19:00 Par.Hal Tienergroep 'Rock Solid' 

20:00 Zaal B Amsterdamse Gesprekskring 

za 12 sept 12:00- Kerk Open Monumentendag, bezichtiging 

18:00 Boomkerk met rondleidingen en orgel- 

bespeling; om 16:00: orgelconcert 

zo 13 sept 10:30 Kerk 24e Zondag door het jaar, eucharistie- 

viering met samenzang 

13:00 Kerk All Saints, eucharistieviering  

di 15 sept 15:00 Kerk Rozenkrans- en Antoniusgebed,  

aansluitend maaltijd 

wo 16 sept 9:00 Kapel Eucharistieviering 

13:00 kantoor Redactievergadering 
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do 17 sept 9:00 Kapel Eucharistieviering 

19:30 Kerk Repetitie Franciscuskoor 

vr 18 sept 9:00 Kapel Eucharistieviering 

zo 20 sept 10:30 Kerk 25e Zondag door het jaar, eucharistie- 

viering m.m.v. het Franciscuskoor 

13:00 Kerk All Saints, eucharistieviering  

ma 21 sept 13:30 kantoor PR Commissie 

di 22 sept 15:00 Kerk Rozenkrans- en Antoniusgebed,  

wo 23 sept 9:00 Kapel Eucharistieviering 

do 24 sept 9:00 Kapel Eucharistieviering 

19:30 Kerk Repetitie Franciscuskoor 

vr 25 sept 9:00 Pastorie Eucharistieviering 

20:00 Zaal B Amsterdamse Gesprekskring 

zo 27 sept 10:30 Kerk 26e Zondag door het jaar, eucharistie- 

viering m.m.v. het Agneskoor 

13:00 Kerk All Saints, eucharistieviering  

 

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

of thee te blijven drinken in de parochiehal. 

 

BEN JIJ TUSSEN DE 9 EN 14 JAAR ? 
 

Op vrijdag 11 september om 19.00 uur start het nieuwe seizoen 

van Rock Solid in de Boomkerk. Ben jij tussen de 9 en14 jaar?  

Dan is dit helemaal iets voor jou!  

Deze eerste keer gaan we beginnen met het thema Black & White. 

Trek naar de bijeenkomst een wit of zwart T-shirt aan. Als we dat 

allemaal doen is dat supergaaf!  

We beginnen met een paar te gekke spellen.  

Dan gaan we nadenken over het thema. We kunnen soms heel zwart-

wit denken. Sommige dingen zijn leuk, andere dingen stom. Maar je 

kunt het ook eens van een andere kant bekijken. Zo is het ook met 

mensen. De één vind je leuk, de ander helemaal niet.  

Zo dacht Zacheüs ook. Maar dan lezen we over wat Zacheüs 

meemaakte toen hij Jezus ontmoette. Jezus daagde hem uit op een 

andere manier naar mensen te kijken. Hij kan je vertellen dat er dan 

iets heel bijzonders met je gebeurt.  
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Durf jij die uitdaging ook aan te gaan? Geef je dan op via de 

‘whatsapp’ via mijn telnr. 06-30844614. 
 

Pieter Klaver,  pastoraal werker 

 

AGENDA AUGUSTINUSKERK 

ma 31 aug 19.30 Tuinzaal Klaverjasclub 

di 1 sept  10.00  Kerk Eucharistieviering 

11.00 Pastorie voorbereiding Liturgie 

19.00  Tuinzaal Parochie 

wo   2 sept 18.00  kerk Orgelles 

19.00  Tuinzaal Parochie 

do 3 sept 09.00 Kerk Ochtendgebed 

13.00  Kerk Orgelstudie 

19.00  Tuinzaal Parochie 

vr 4 sept 10.00  Kerk 1e vrijdagviering 

19.30  Gezamenlijke Koor-repetitie  Boomkerk 

zo 6 sept      geen viering i.v.m.de heropening van   

  
            de Boomkerk, deze begint om 10.30. 

ma 7 sept     14.00 Pastorie   Leesgroep Augustinus 

19.30  Tuinzaal Klaverjasclub 

di 8 sept 10.00  Kerk Eucharistieviering 

19.00  Tuinzaal Parochie 

wo   9 sept 18.00 kerk Orgelles 

19.00  Tuinzaal Parochie 

do 10 sept  09.00  Kerk Ochtendgebed 

19.00  Tuinzaal Parochie 

vr 11 sept  19.30 Kerk/TZ Repetitie Augustinuskoor 

za 12 sept   15.00  Kerk ORGELCONCERT  

   
organist  Massimo Gabba (Italië ) 

zo 13 sept   10.30 Kerk Eucharistieviering  

   
               m.m.v. Agneskoor 

ma 14 sept  19.30  Tuinzaal Klaverjasclub 

di 15 sept  10.00  Kerk Eucharistieviering 

11.00  Pastorie Voorbereiding Liturgie 

19.00  Tuinzaal Parochie 

wo 16 sept   18.00  Kerk Orgelles 

19.00  Tuinzaal Collectanten College 
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do 17 sept  09.00 Kerk Ochtendgebed 

19.00 Tuinzaal Parochie 

vr 18 sept  19.30 Kerk/TZ Repetitie Augustinuskoor 

zo 20 sept  10.30 Kerk Woord- en Communieviering 

ma 21 sept  19.30  Tuinzaal Klaverjasclub 

di 22 sept 10.00  Kerk Viering 

19.00  Tuinzaal Parochie 

wo 23 sept  11.00  Pastorie voorbereiding Liturgie 

18.00 Kerk Orgelles 

19.00  Tuinzaal Parochie 

do 24 sept 09.00  Kerk Ochtendgebed 

19.00  Tuinzaal Parochie 

vr 25 sept  19.30  Kerk/TZ Repetitie Augustinuskoor 

zo 27 sept  10.30 Kerk Eucharistieviering  met   

Augustinuskoor 

 

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

of thee te blijven drinken in de Tuinzaal 

 

let op: geen viering in de Augustinus en Vincentius op zondag  

6 september i.v.m. feestelijke heropening De Boomkerk 

 

 

OCHTENDGEBED IN DE AUGUSTINUSKERK 
 

In het vorige parochieblad werd aangekondigd dat met ingang van  

3 september a.s. het ochtendgebed zal beginnen om 9.30 uur. 

Nu blijkt dat dit tijdstip niet wenselijk is, blijft het ochtendgebed om 

9.00 uur. 

Indien u, lezer, interesse hebt om hieraan mee te doen, dan bent u 

vanzelfsprekend van harte welkom. 

Wel vragen wij u dit even door te geven aan het secretariaat in de 

pastorie van de Augustinuskerk.  
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ORGELCONCERT IN DE AUGUSTINUSKERK  
 

Op zaterdag 12 september a.s. om 15.00 uur wordt het tweede 

concert van dit jaar gegeven in de Augustinuskerk op het 

monumentale Cavaillé-Coll orgel uit 1881. 

De organist is deze keer de Italiaan Massimo Gabba. 
 

Massimo Gabba is geboren in Casale 

Monferrato, Italië.  

In 1973 begon hij zijn muzikale opleiding 

onder leiding van Dante Destefanis.  

Later vervolgde hij zijn studie aan het 

Conservatorium van Alessandria (N.-Italië), 

waar hij piano, orgel, klavecimbel en 

compositie studeerde.  

Als organist heeft hij zich gespecialiseerd in een repertoire van 

componisten uit de romantische periode. Hij is momenteel actief in 

het lesgeven op het gebied van kamermuziek. 

Meer info kunt u vinden op zijn website: www.massimogabba.it 
 

PROGRAMMA 
 

1. Charles-Marie Widor (1844 – 1937)  

-Mattheus - Final uit “Bach’s Memento” 

2. Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)  

Koraal  “Ertöt uns durch dein Güte” uit   

Cantate BWV 22 (arr. M. Duruflé) 

3. Alexandre P.F. Boëly  (1785 – 1858) 

-Fantasie en Fugue in Bes,  Op. 18 

4. César Franck (1822 – 1890) 

-Cantabile 

-Pièce Heroïque 

5. Louis Vierne (1870 – 1937) 

-Impromptu 

-Claire de lune 

6. Louis J.A. Léfebure-Wély (1817 – 1869) 

Sortie in Es-Dur   
 

Aanvang: 15.00 uur, toegang gratis (vrijwillige bijdrage na afloop). 
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AGENDA  VINCENTIUSKERK  

    zo 30 aug 10:30 22e Zondag door het jaar, 

eucharistieviering met samenzang 

Wo 2 sept 10:00 Ontmoetingsochtend De Liefde in Choco- 

laterie Tearoom Candela, Bilderdijkstr. 61 

  14:00 Spreekuur pastor Ben den Boer 

20:00 Zonnebloem, afd. Amsterdam-Oud-West, 

Vergadering 

do 3 sept 20:00 Vergadering P.C.I. Emmaüs en Fátima 

vr 4 sept 19:30 Leesgroep 'Je eigen levensweg', o.l.v. 

Henk Janssen & Nagy Badir (vervolg)  

zo 6 sept 10:30 23e Zondag door het jaar, gezamenlijke 

eucharistieviering in de Boomkerk 

ma 7 sept 20:00 Repetitie Vincentiuskoor  

wo 9 sept 14:00 Spreekuur pastor Ben den Boer 

vr 11 sept 14:00 Pastoraal Team Vincentius 

zo 13 sept 10:30 24e Zondag door het jaar, woord- en  

communieviering m.m.v. Vincentiuskoor,  

Taizé-viering 

ma 14 sept 20:00 Repetitie Vincentiuskoor  

wo 16 sept 14:00 Spreekuur pastor Ben den Boer 

zo 20 sept 10:30 25e Zondag door het jaar, 

eucharistieviering met samenzang 

ma 21 sept 20:00 Repetitie Vincentiuskoor  

wo 23 sept 14:00 Spreekuur pastor Ben den Boer 

vr 25 sept Dagje uit vrijwilligers naar Den Bosch  

t.g.v. 25 jaar nieuwe Vincentiuskerk 

zo 27 sept 10:30 26e Zondag door het jaar, Vincentius- 

feest, eucharistieviering m.m.v. het 

Vincentiuskoor 
 

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

of thee te blijven drinken. 
 

let op: geen viering in de Augustinus en Vincentius op zondag  

6 september i.v.m. feestelijke heropening De Boomkerk 
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LEESGROEP IN DE VINCENTIUSKERK 
 

De leesgroep ‘Je eigen levensweg’ onder leiding van pastor Henk 

Janssen en gestalt-psychotherapeut Nagy Badir gaat in het najaar 

verder met drie bijeenkomsten op de vrijdagavond in de 

Vincentiuskerk. 

Na drie bijeenkomsten in het voorjaar van 2015 lezen we samen 

verder in het boek ‘Je eigen levensweg’ van Anselm Grün en Maria 

Robben.  

Wilt u aansluiten bij deze leesgroep dan is dat altijd mogelijk. 

De avonden worden ingeleid en uitgeleid met een korte reflectie, 

stilte en gebed.  

 

De drie vrijdagavonden zijn: 4 september, 2 oktober en 13 november. 

Tijd: van 19.30 uur tot 21 uur.   Locatie: Vincentiuskerk. 

 

 

25 JAAR VINCENTIUSKERK. 
 

In de laatste editie van ‘Geloven in West’ (blz. 11) kunt u het 

levensverhaal lezen van St.-Vincentius à Paulo, de patroonheilige van 

een van de kerken van de Emmausparochie. 

Nadat de grote kerk met zijn markante toren in 1989 afgebroken 

moest worden. kwam op dezelfde plaats een flatgebouw met daarin 

een nieuwe Vincentiuskerk.  
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Op 30 september 1990 wijdde Mgr. Jos Lescrauwaet (msc) de nieuwe 

kerk in, weliswaar een stuk kleiner, maar de parochianen kwamen 

weer graag naar de Vincentius toe. 

Dat is precies 25 jaar geleden.  

In de achterliggende jaren werden nieuwe mensen in de kerk 

opgenomen door verhuizingen, er werden grote en kleine mensen 

gedoopt en gevormd maar er moest ook van veel dierbaren afscheid 

worden genomen. Het lief én leed delen geeft verbinding met elkaar. 

Daar is de kleine Vincentius gemeenschap sterk in. 
 

Dit jubileum wordt herdacht met een Eucharistische dankviering op 
 

zondag 27 september om 10.30 uur 
 

met bijzondere muzikale medewerking van het koor en soliste. 
 

Voorafgaand worden de vele vrijwilligers bedankt met een dagtocht 

naar den Bosch op vrijdag 25 september, waarvoor wij subsidie van 

een fonds konden krijgen. 

 

Het 25 jarig jubileum sluiten we af met de ‘Vincentius-lezing’ door 

Geert Jan Blanken op 
 

zaterdag 10 oktober om 15.30 uur 
 

waarna een gezellig samenzijn. 

Geert Jan Blanken is een grote kenner van de Deense filosoof Sören 

Kierkegaard. Dit zal een heel interessante middag gaan worden. 

Nadere informatie hierover staat in het volgende nummer van 

‘Geloven in West’ dat begin oktober uitkomt. 

Wij wensen u allen een mooi Vincentiusfeest toe. 

 

Pastoraal team van de Vincentiuskerk 

 

 

 

 

 

 

 
H. Vincentius  
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AFSCHEID VAN NOL HOLTERMAN 
 

Op 1 augustus hebben wij in een overvolle Augustinuskerk afscheid 

genomen van Nol  Holterman. Op 23 juli j.l. is hij overleden.  

De afscheidsviering was indrukwekkend.  

Nol is slechts 65 jaar oud geworden.  

Hij is na een lang ziekbed overleden. Veel parochianen hebben Nol 

de laatste maanden bijgestaan tijdens zijn moeilijke laatste tocht. 

Graag spreek ik mijn dank uit aan degenen die Nol in de laatste 

periode van zijn leven hebben geholpen! Hier werd tijdens de 

afscheidsviering ook aandacht aan besteed. Ook werden de vele 

activiteiten belicht die Nol in zijn betrekkelijk korte leven voor de 

kerk en de buurt in onze regio heeft gedaan.  Nol is lange tijd 

penningmeester en bestuurslid geweest van de parochies Maria 

Magdalena en VVL, later samengevoegd tot VVLM.  

Ook heeft Nol zich lange tijd ingezet binnen het bestuur van Kerk en 

Buurt Westerpark. Hij was actief lid van de Zonnebloem. Ook was 

hij lange tijd betrokken bij de Lourdesgroep Amsterdam Oud-West. 

Dit deed hij allemaal naast zijn gewone werkzaamheden. Ik ben Nol 

heel dankbaar voor alles wat hij voor ons gedaan heeft. Bedankt!! 

Nol was een zeer gelovig iemand. Ook was hij een vurige Maria-

vereerder. Hij geloofde vurig in de liefde van God en van Jezus en hij 

riep zijn hemelse moeder Maria dagelijks aan. Voor Nol was Maria 

een voorspreekster, voor ons allen, in de hemel. 

Met Nol verliezen wij een zeer betrokken en gelovige persoon.  

Hij was erg geliefd in onze parochie. 

Wij wensen zijn echtgenoot Ted heel veel sterkte toe met dit 

onbeschrijflijk grote verlies. 

Ook voor ons, parochianen van de Emmaüsparochie, is het moeilijk 

om afstand te doen van iemand, waar veel mensen van hebben 

gehouden. 

Moge Nol rusten in vrede. 
 

Igno Osterhaus, pastor 
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AFSCHEID VAN STEPHEN ELLIS 
 

Op 5 augustus hebben we in een meer dan volle Vincentiuskerk 

afscheid genomen van Stephen Ellis. De viering was mooi door zijn 

eenvoud. Father Hugo Hinfelaar, witte pater, leidde de tweetalige 

woord- en gebedsviering.  

Stephen is slechts 62 jaar oud geworden. Een betrekkelijk korte tijd 

geleden kwamen Stephen en zijn vrouw Gerrie ter Haar naar de 

Vincentiuskerk. Daar voelden zij zich onmiddellijk thuis en zij zijn 

trouwe kerkgangers geweest. Wat mij opviel aan Stephen waren zijn 

vriendelijkheid en zijn sympathieke uitstraling. Stephen en Gerrie 

voelden zich zeer betrokken bij de Vincentiusgemeenschap. Stephen 

was een zeer bescheiden mens. Wij zullen hem missen!  

Wij wensen Gerrie en de andere nabestaanden heel veel sterkte toe. 

Igno Osterhaus, pastor. 

 
 

BISSCHOPPENCONFERENTIE VRAAGT OP 

1 SEPTEMBER GEBED VOOR DE SCHEPPING 
 

Komende dinsdag 1 september is door paus Franciscus uitgeroepen 

tot de Wereld Gebedsdag voor de Zorg voor de Schepping. Daarna 

zal elk jaar op deze datum een gebedsdag voor de schepping worden 

gevierd. 

Paus Franciscus heeft deze dag ingesteld nadat vertegenwoordigers 

van de Orthodoxe ritus hem deze suggestie hadden gedaan. 

Orthodoxe kerken bidden namelijk al langer op 1 september voor het 

milieu en hebben de paus gevraagd of de Rooms-Katholieke Kerk 

zich hier bij aan wil sluiten. Dit gebeurde in juni 2015 ter 

gelegenheid van de presentatie van de encycliek Laudato Si’ waarin 

paus Franciscus oproept tot een integrale ecologie, waarbij zorg voor 

de schepping en zorg voor de armsten onlosmakelijk met elkaar zijn 

verbonden.  

 

De Heilige Vader benadrukt bij de instelling van deze Wereld 

Gebedsdag, dat christenen zijn geroepen tot een ‘ecologische 

bekering’, waarbij de consequenties van hun ontmoeting met Jezus 

Christus zichtbaar worden in hun relatie tot de wereld om hen heen.  
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De paus hoopt met zijn oproep om milieubewuste rentmeesters van 

de schepping te zijn, niet alleen Katholieken wereldwijd aan te 

spreken maar alle mensen van goede wil.  

 

 

 

 

HOE OVERLEEF JE 

AMSTERDAM? 

…op zaterdag 12 september 
(Deze wandeling is een herhaling van de wandeling van 13 juni) 

 

Amsterdam, die grote stad, is gebouwd op palen…. 

 

Amsterdam wordt steeds hipper. Jonge mensen trekken ernaar toe 

voor studie en werk. Steeds vaker blijven ze er ook. Niet alleen jonge 

mensen stromen de stad in. Ook mensen zonder een dak boven hun 

hoofd, gevlucht, verslaafd, verloren. En hoe overleef je dan in die 

grote stad, gebouwd op palen? 
 

UNIEKE WANDELTOCHT MET UNDERGROUND 

 

‘Underground’ is een organisatie die een indrukwekkende 

wandeltocht organiseert en je met andere ogen leert kijken naar het 

leven op straat in Amsterdam. Je wordt meegenomen door gidsen 

die uit eigen ervaring weten waar ze het over hebben. Deskundigen 

in het overleven op straat.  
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PRAKTISCH 

Wanneer: zaterdag 12 september 2015  

Tijd:  10.30 (tot ongeveer 13.00 uur, ± 90 minuten) 

Start:  Café Dwaze Zaken, Prins Hendrikkade 50, Amsterdam. 

Eindigt bij: Proeflokaal Brouwerij de Prael, Oudezijds Armsteeg 26,  

  Amsterdam-Centrum 

Kosten: €10,- (te voldoen bij aanvang van de wandeling) 

Aanmelden: caritas@bisdomhaarlem-amsterdam.nl  

ovv wandeling Amsterdam 

Informatie: www.amsterdamunderground.org  

 

 

VREDESWEEK 19 T/M 27 SEPTEMBER 2015    
 

Dit jaar heeft de Vredesweek als motto 'Vrede verbindt'. Daarmee 

roept PAX op tot ontmoeting en verbinding en zet zij moedige 

bruggenbouwers, zowel in Nederland als in conflictgebieden, in de 

schijnwerpers. 

Vrede is voor de meeste Nederlanders een vanzelfsprekendheid. Dit 

geldt lang niet overal ter wereld. 

Met de Vredesweek roept PAX op om hierbij stil te staan. Meer dan 

70 lokale initiatieven die als Ambassade van Vrede aangesloten zijn 

bij PAX, organiseren honderden verschillende activiteiten in hun 

buurt. De vredesweek bestaat sinds 1967. 

 

 

Open dag La Verna op zaterdag 19 september 
Franciscaans centrum voor spirituele ontwikkeling 
 

U krijgt de gelegenheid van 14.00 - 17.00 uur om te proeven van de 

sfeer in La Verna en van de activiteiten waaraan u dit najaar kunt 

deelnemen. Meerdere cursusleiders presenteren hun aanbod in de 

vorm van workshops. U kunt aan enkele hiervan meedoen. 

Meer informatie: www.laverna.nl    Toegang gratis 

Derkinderenstraat 82, tel. 020-346 75 30 
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ACTIVITEITEN IN DE PAROCHIE OP EEN RIJ 
 

IN DE BOOMKERK  (Parochiecentrum) 
 

Zondag 6 september: Feestelijke heropening De Boom, zie pag. 1 
 

Vrijdag 11 september: Rock Solid. 

Rock Solid start een nieuw seizoen in de Boomkerk. Ben je tussen de 

9 en 14 jaar? Geef je dan op via de ‘whatsapp’, telnr. 06-3084 4614.  

Aanvang om 19.00 uur, zie pag. 4. 
 

Zaterdag 12 september: Monumentendag 

De gerestaureerde Boomkerk is ’s middags te bezichtigen, met om 

16.00 uur een klein orgelconcert; zie pag. 2. 

 

IN DE AUGUSTINUSKERK 
 

Zaterdag 12 september: Orgelconcert 

Het tweede concert van dit jaar in de Augustinuskerk op het 

monumentale Cavaillé-Coll orgel uit 1881. 

Organist Massimo Gabba uit Italië. 

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

zie pag. 7. 

 

IN DE VINCENTIUSKERK 
 

Vrijdag 4 september: Leesgroep   

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

weg’; o.l.v. Henk Janssen en Nagy Badir; eerste van 3 vervolgavonden.  

Van 19.30 - 21.00 uur, zie pag. 9. 
 

Vrijdag 25 september: Uitje vrijwilligers Vincentiuskerk  

Dagtocht naar Den Bosch t.g.v. het 25-jarig bestaan van de nieuwe 

Vincentiuskerk; zie blz. 9-10. 
 

Zondag 27 september: Vincentiusfeest 

Eucharistische dankviering op de gedenkdag van de H. Vincentius a 

Paulo, patroonheilige van de Vincentiuskerk. Ook wordt gevierd dat 

de huidige Vincentiuskerk 25 jaar geleden is ingewijd. 

10.30 uur, voorganger pater Ben den Boer mhm, m.m.v. het 

Vincentiuskoor en solist; zie blz. 9-10.  
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Voor meer uitgebreide informatie, zie onze website: 

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

Kopij voor het parochieblad ‘Geloven in West’ graag inleveren  

voor 7 september a.s. 

 
 

De volgende Nieuwsbrief verschijnt op 27 september a.s.  

Deze en vorige nieuwsbrieven kunt u ook nalezen op onze website. 

 
 

 

VREDESWEEK  
 

Wie anderen kent  

is verstandig, 

wie zichzelf kent 

is wijs. 

Vrede verovert men door 

zich bescheiden op te stellen. 

In de strijd overwint men 

door zich te beheersen. 

 
lau-tse 

 

 
 
 
 
 
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 
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