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MISSIO WERELDMISSIEMAAND 2015   
 ‘Geef  hoop aan de christenen in Pakistan.’ 
In oktober is het weer Wereldmissiemaand, met als hoogtepunten de  
Wereldmissiedag van de kinderen in het weekend van 3 en 4 oktober 
en Missiezondag op 18 oktober. 
Wereldmissiemaand staat dit jaar in het teken van de kerk in 
Pakistan. Helpt u mee? Geef dan in de collecte op Missiezondag  
18 oktober of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. 
MISSIO Wereldmissiemaand, te Den Haag. Tel. 070 - 304 74 44 
Informatie: www.missio.nl en ons parochieblad ‘Geloven in West’ 
 
EXTRA UITGAVE HEROPENING BOOMKERK 
 

Het speciale blad ter gelegenheid van de heropening van de Boom-
kerk op 6 september j.l. met veel informatie en foto’s over de restau-
ratie ligt in alle kerken. De moeite waard, gratis mee te nemen. 
 
FRANCISCUS VAN ASSISI: HEILIGE TEGEN WIL 
EN DANK. 
 

De patroonheilige van de Boomgemeenschap, de H. Franciscus van 
Assisi, inspireert al eeuwen vele mensen. Het is goed om voortdurend 
te blijven worden uitgedaagd door zijn spirituele erfenis. Het 
patroonsfeest is jaarlijks een moment om in het bijzonder hieraan 
aandacht te geven. Daarom is er aan de vooravond van dat feest een 
meditatieve middag over het leven van de H. Franciscus, tot 
inspiratie van het volgen van Jezus in onze tijd. 
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Op zaterdagmiddag 3 oktober is de glazen zaal geopend vanaf 
14.00 uur. Na een half uur starten wij met een korte inleiding op de 
middag met een gebedsmoment. Vervolgens wordt er een prachtige 
eigentijdse documentaire -van ca. 45 minuten- getoond met de titel: 
’Franciscus van Assisi: Heilige tegen wil en dank’.  

 
Na in een visioen de boodschap te hebben 
ontvangen met de oproep: ‘Herstel Mijn 
kerk’, heeft dit een radicale ommekeer tot 
gevolg voor de rest van het leven van 
Francesco Bernardone. Hij geeft zijn leven 
als rijke jongeman op gaat verder als 
zwerver en zoeker. Uiteindelijk maakt hem 
dat tot inspirerende heilige. 
 

Deze film is van harte aan te bevelen, mijn persoonlijke ervaring na 
het zien ervan is dat de film vragen oproept die je niet meer zo gauw 
los zullen laten.  
 

Na het samen kijken is er de gelegenheid om met elkaar te delen wat 
de film ons persoonlijk heeft gedaan en waartoe het zou kunnen 
aanzetten. 
Wij sluiten af met een kort gebedsmoment, waarna er de gelegenheid 
is om nog wat gezellig te kunnen bijpraten en elkaar te ontmoeten. 
 

Pastor Ben den Boer 
 

AGENDA  LOCATIE   DE   BOOM   

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

viering m.m.v. het Agneskoor 

13:00 Kerk All Saints, eucharistieviering  

Di 29 sept 12:30 Zaal B Bijeenkomst vrijwilligers De Boom 

15:00 Kerk Rozenkrans- en Antoniusgebed 

wo 30 sept 9:00 Kapel Eucharistieviering 

do 1 okt 9:00 Kapel Eucharistieviering 

19:30 Kerk Repetitie Franciscuskoor 

Vr 2 okt 9:00 Kapel Eucharistieviering 

za 3 okt 14:00 Par.Hal Meditatieve middag over H. Franciscus 
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zo 4 okt 10:30 Kerk 27e Zondag door het jaar, Franciscus- 

feest, eucharistieviering m.m.v. het  

Franciscuskoor 

13:00 Kerk All Saints, eucharistieviering  

Di 6 okt 15:00 Kerk Rozenkrans- en Antoniusgebed, met 

uitstelling H. Sacrament, aansluitend 

    is er een maaltijd 

wo 7 okt 9:00 Kapel Eucharistieviering 

do 8 okt 9:00 Kapel Eucharistieviering 

19:30 Kerk Repetitie Franciscuskoor 

Vr 9 okt 9:00 Kapel Eucharistieviering 

14:00 Pastorie Liturgiecommissie Boomkerk 

20:00 Zaal B Amsterdamse Gesprekskring 

Zo 11 okt 10:30 Kerk 28e Zondag door het jaar, eucharistie- 

viering met samenzang 

13:00 Kerk All Saints, eucharistieviering  

Di 13 okt 12:30 Zaal B Vrijwilligersbijeenkomst De Boom 

15:00 Kerk Rozenkrans- en Antoniusgebed 

wo 14 okt 9:00 Kapel Eucharistieviering 

do 15 okt 9:00 Kapel Eucharistieviering  

19:30 Kerk Repetitie Franciscuskoor 

Vr 16 okt 9:00 Kerk Eucharistieviering 

19:00 Par.Hal Tienergroep 'Rock Solid' 

Zo 18 okt 10:30 Kerk 29e Zondag door het jaar, eucharistie-  

viering m.m.v. het Franciscuskoor 

13:00 Kerk All Saints, eucharistieviering  

Di 20 okt 15:00 Kerk Rozenkrans- en Antoniusgebed 

wo 21 okt 9:00 Kapel Eucharistieviering 

13:00 kantoor Redactievergadering 

do 22 okt 9:00 Kapel Eucharistieviering 

19:30 Kerk Repetitie Franciscuskoor 

Vr 23 okt 9:00 Kapel Eucharistieviering 

20:00 Zaal B Amsterdamse Gesprekskring 

Zo 25 okt 10:30 Kerk 30e 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 in de parochiehal. 
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THEATERSTUK ‘FRANCISCUS SPREEKT’  
KOMT NAAR DEN BOSCH 
 

De Franciscaanse Beweging presenteert op 2 oktober in 
samenwerking met de Minderbroeders Kapucijnen in  
Den Bosch de voorstelling ‘Franciscus Spreekt’. 
 

De tachtig minuten durende voorstelling vindt plaats in de kapel van 
de Minderbroeders Kapucijnen in Den Bosch, aan de Van der Does 
de Willeboissingel 12; aanvang 20.00 uur.  
Na afloop is er tegen vrijwillige vergoeding een hapje en een drankje. 
 

Kaartjes à € 10,00 zijn te bestellen via de webshop van de Franciscaanse 
Beweging op www.franciscaansebeweging.nl of op de avond zelf aan de 
deur. Wil je zeker zijn van een plekje, reserveer dan online.  
Voor meer informatie kun je mailen naar 
info@franciscaansebeweging.nl of bellen naar 073-6131340 
 
 
AGENDA AUGUSTINUSKERK 

ma 28 sept  19.30  Tuinzaal Klaverjasclub 

di 29 sept 10.00 Kerk Eucharistieviering 

19.00  Tuinzaal Parochie 

wo  30 sept  18.00  kerk Orgelles 

19.00  Tuinzaal Parochie 

do 1 okt 09.00  Kerk Ochtendgebed 

11.45 Pastorie M.O.V.-vergadering 

19.00  Tuinzaal Parochie 

vr 2 okt 10.00  Kerk 1e vrijdagviering 

16.00  M.A.K. vergadering 

19.30 Kerk\TZ Repetitie Augustinuskoor 

zo 4 okt 10.30  Kerk Eucharistieviering. m.m.v. 

Agneskoor 

ma 5 okt 19.30 Tuinzaal Klaverjasclub 

di 6 okt 10.00  Kerk Eucharistieviering 

19.00  Tuinzaal Parochie 

wo  7 okt 18.00  kerk Orgelles 

19.00  Tuinzaal Parochie 
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do 8 okt 09.00  Kerk Ochtendgebed 

19.00  Tuinzaal Parochie 

19.30  Baarsjesz    Vergadering 4 mei comité 

vr 9 okt 19.30  Kerk/TZ Repetitie Augustinuskoor 

za 10 okt 10.00  tot 18.00  Bijeenkomst Familia Augustiniana 

  
            Tuinzaal 

zo 11 okt 10.30 Kerk Eucharistieviering mmv. Aug.Koor 

ma 12 okt 19.30  Tuinzaal Klaverjasclub 

di 13 okt 10.00 Kerk Eucharistieviering 

11.00  Pastorie Voorbereiding Liturgie 

19.00  Tuinzaal Parochie 

wo 14 okt 18.00  Kerk Orgelles 

19.00  Tuinzaal Parochie 

do 15 okt 09.00 Kerk Ochtendgebed 

14.00  Kerk Orgelstudie 

19.00 Tuinzaal Parochie 

vr 16 okt 19.30  Kerk/TZ Repetitie Augustinuskoor 

zo 18 okt 10.30  Kerk Eucharistieviering 

  
14.00 Kerk Muziekuitvoering  B. Poort 

ma 19 okt 14.00 Pastorie Leesgroep Augustinus 

19.30  Tuinzaal Klaverjasclub 

di 20 okt 10.00  Kerk Viering 

19.00  Tuinzaal Parochie 

wo 21 okt 18.00 Kerk Orgelles 

19.00  Tuinzaal Collectanten College 

do 22 okt 09.00  Kerk Ochtendgebed 

19.00  Tuinzaal Parochie 

vr 23 okt 19.30  Kerk/TZ Repetitie Augustinuskoor 

za 24 okt 15.00  Kerk Orgelconcert: Thorsten Pech, 

orgel en Uwe Komischke, trompet 

zo 25 okt 10.30 kerk Feest van Maria van Altijddurende  

Bijstand  

Eucharistieviering +Augustinuskoor 

 
Na afloop van de vieringen op dinsdag- en vrijdagmorgen en op 
zondag is iedereen welkom om koffie of thee te blijven drinken in de 
Tuinzaal 
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WAT KUNNEN WIJ VOOR DE DODEN DOEN? 
 

Kerkvader Aurelius Augustinus heeft over dit onderwerp een aantal 
gedachten aan het papier toevertrouwd. Prof. Dr. Jan den Boeft 
(classicus) en drs. Hans van Reisen (theoloog), studiesecretaris van het 
Augustijns Instituut in Eindhoven hebben voor de vertaling gezorgd en 
neergelegd in het boek ‘Wat kunnen wij voor de doden doen?’ 
Een aantal aspecten worden behandeld en toegelicht. 
 

Op 2 november is het Allerzielen en bezoeken talloze mensen op de 
kerkhoven de graven van hun overleden geliefden. Wie naast de zorg voor 
het graf en de aandacht voor de gestorvene deze herfsttijd ook eens wil 
kleuren met verdieping van het eigen geloof en inspiratie voor de eigen ziel, 
raden we aan om alleen of samen met anderen kennis te nemen van een 
pastorale beschouwing van onze Kerkvader Augustinus. 
 

Augustinus zoekt antwoord op vier problemen: 
1. Maakt het wat uit of je een gestorvene begraaft of cremeert?  

En zo ja voor wie? 
2. Wanneer je een overledene begraaft, maakt het dan enig verschil 

waar je dat doet? En zo ja voor wie? 
3. Heeft het zin om voor overledenen te bidden? 
4. Wat moet je ervan denken wanneer een dierbare gestorvene in je 

dromen verschijnt? 
 

Indien u belangstelling hebt voor deze uitgave, dan kunt u contact opnemen 
met het secretariaat van de locatie Augustinus.  
Het boekje is in de boekhandel verkrijgbaar voor € 14,90 maar via 
reservering, zoals hiervoor aangegeven, is wellicht een gelegenheidsprijs 
denkbaar. 
 
ORGELCONCERT MET TROMPET IN DE AUGUSTINUS 
op zaterdag 24 oktober 
 

De Duitse organist Thorsten Pech bespeelt het 
Cavaillé-Coll orgel en Uwe Komischke speelt 
trompet. Met werken van Franse impressionisten 
zoals: o.a. Claude Gervaise, Alexandre Guilmant, 
Gabriel Fauré en Jean Baptiste Lully. 
 

Aanvang 15.00 uur. Toegang gratis,  
vrijwillige bijdrage na afloop. 
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SAMEN ÉÉN AMSTERDAM manifestatie op de Dam 
Zondag 4 oktober wordt er op de Dam in Amsterdam een 
manifestatie gehouden, SAMEN ÉÉN AMSTERDAM - met hart en 
ziel, om op een positieve manier te laten zien hoe mensen uit 
Amsterdam, met 178 verschillende culturen, religies en 
achtergronden met elkaar samen wonen. 
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AGENDA  LOCATIE  VINCENTIUSKERK  

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

feest, eucharistieviering m.m.v. het 

Vincentiuskoor 

ma 28 sept 20:00 Repetitie Vincentiuskoor  

wo 30 sept 14:00 Spreekuur pastor Ben den Boer 

vr 2 okt 14:00 Pastoraal Team Vincentius 

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

Henk Janssen & Nagy Badir (vervolg)  

zo 4 okt 10:30 27e Zondag door het jaar,  

eucharistieviering met samenzang 

12:15 Spirituele film ‘Tokyo Story’ (1953), 

   met inleiding en nagesprek 

ma 5 okt 20:00 Repetitie Vincentiuskoor 

wo 7 okt 14:00 Spreekuur pastor Ben den Boer 

10:00 Ontmoetingsochtend De Liefde in Choco- 

laterie Tearoom Candela,Bilderdijkstr.61 

za 10 okt 15:30 Vincentiuslezing, ‘Wat liefde doet’ 

G.J. Blanken over Søren Kierkegaard 

zo 11 okt 10:30 28e Zondag door het jaar, eucharistie- 

viering m.m.v. het Vincentiuskoor 

12:30 Concert door het Vincentiuskoor 

wo 14 okt 14:00 Spreekuur pastor Ben den Boer 

zo 18 okt 10:30 29e Zondag door het jaar, eucharistie- 

viering met samenzang 

ma 19 okt 20:00 Repetitie Vincentiuskoor  

wo 21 okt 14:00 Spreekuur pastor Ben den Boer 

za 24 okt 13:00 Bijeenkomst Regio Amsterdam, Ned. 

Genootschap van St. Jacob 

zo 25 okt 10:30 30e Zondag door het jaar, eucharistie- 

viering m.m.v. het Vincentiuskoor 

14:30 Concert 'Klassiek en Franse muziek' 

met trio Carole Spencer & friends 

 
Na afloop van de vieringen op zondag is iedereen welkom om koffie 
of thee te blijven drinken. 
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FILM IN DE VINCENTIUSKERK 
 
Een spoor van God krijgt soms gestalte in de ontmoeting met een 
ander. Verhalen over relaties tussen mensen kunnen dat laten zien. 
Waar wordt dat beter over het voetlicht gebracht dan in een film? 
Voor iedereen die van inspirerende verhalen houdt draaien er dit 
najaar opnieuw enkele films in de Vincentiuskerk. 
Thema is de ontmoeting tussen generaties. Familiegeschiedenissen 
met hun positieve en hun donkere kanten laten zien hoe mensen 
worstelen met de tijd, de plaats en de familie waarin ze geboren zijn.  
De films zijn herkenbaar en troostrijk.   
 

De eerste film is op zondag 4 oktober.  
Tokyo Story is een klassieker uit 1953 en vertelt het 
verhaal van de veranderende verhoudingen tussen 
bejaarde ouders op het platteland en hun moderne 
kinderen in de snelle stad.  
Aanvang om 12.20 uur, na de viering,  
tot ca. 15.15 u.  Voor wie de viering bijwoont is er een lunch.  
Iedereen is van harte welkom, kosten: vrijwillige bijdrage 
 
VINCENTIUSLEZING: WAT LIEFDE DOET 
 
Op zaterdag 10 oktober vindt de jaarlijkse 
Vincentiuslezing plaats. Dit jaar is Geert Jan Blanken 
uitgenodigd. Hij is programmamanager TV bij de EO 
en filosoof, o.a. kenner van de Deense filosoof en 
theoloog Søren Kierkegaard (1813-1855). In 2013 
verscheen van zijn hand een inleiding in het denken 
van Kierkegaard. 
 

De lezing is getiteld: Kierkegaard over liefde (in tijden van 

maakbaarheid). 
Liefde is een belangrijk thema in ieders leven, én in het werk van 
filosoof Søren Kierkegaard. De Deense filosoof worstelde er zelf 
mee. Ondanks, of misschien wel deels dankzij, zijn verbroken 
verloving en levenslange status van vrijgezel, schrijft hij diepgravend 
over de romantische liefde. Hij maakt op allerlei manieren duidelijk 
dat het belang van de romantische liefde nogal eens overschat wordt. 
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In tegenstelling tot wat in zijn tijd (en in de onze!) gebruikelijk 
gedachtengoed was, is de romantische liefde voor een partner bij hem 
geen project waar alles voor moet wijken. Hij is overtuigd van de 
schoonheid en het belang van de partner-liefde, maar hij beziet deze 
steeds vanuit een groter kader. Dat kader (het dubbelgebod: God 
liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf) zet relaties, maar 
ook vriendschappen in een nieuw perspectief.  
Over Kierkegaards visie op het gebod om lief te hebben en wat dat 
praktisch, in onze tijd, zou kunnen betekenen, gaat deze lezing.  
Na afloop van de lezing is er een hapje en drankje. 
Zaterdag 10 oktober, aanvang 15.30 uur. 
 
CONCERT DOOR HET VINCENTIUSKOOR 
 
Op zondag 11 oktober geven wij na de viering een lunchconcert, 
vanaf 12.30 uur. U bent van harte uitgenodigd!  
Op het programma staan oude en bekende liederen, maar ook werken 
die het koor in het afgelopen jaar aan zijn repertoire heeft toegevoegd. 
Zo krijgt u in een uurtje te horen wat gewoonlijk vooral tijdens de 
vieringen op zondag klinkt. 
 

Als u / jij ook zin hebt om mee te zingen: elke maandagavond 
repeteren wij tussen 20-22 uur in de Vincentiuskerk. Naast serieus 
zingen, en aandacht voor adem en stemoefeningen, is er ook tijd voor 
‘uitblazen’ en gezellig samen zijn. Zingen geeft energie, en daar is 
ons koor een hoorbaar teken van! 
Via Facebook en andere kanalen houden we u uiteraard ook op de 
hoogte van wat we doen en waar we zingen. 
 
CONCERT ‘KLASSIEK EN FRANSE MUZIEK’ 
 
Drie professionele musici geven op zondag  
25 oktober a.s. een concert in de Vincentiuskerk. 
Op het programma staan solo-werken, duo’s en 
trio’s van W.A. Mozart, G. Fauré, D. Milhaud,  
Fr. Poulenc en M. Ravel. 
De uitvoerenden zijn: Carole Spencer, fluit,  
Victoria Davies, harp, en Kana Yamaguchi, piano. 
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Het concert begint om 14.30 uur.  
Kaarten € 10,00 (kinderen t/m 12 jaar € 5,00) 
Voor meer informatie : ianandcarolespencer@yahoo.com 
 
ACTIVITEITEN IN DE PAROCHIE OP EEN RIJ 
 

IN DE BOOMKERK  (Parochiecentrum) 
 

Zaterdag 3 oktober: Franciscus van Assisi 
Een meditatieve middag over het leven van de Heilige Franciscus van 
Assisi. Met gebed en een documentaire, zie pag. 1. 
 

Vrijdag 16 oktober: Rock Solid 
Avond van de tienergroep ‘Rock Solid’ start een nieuw seizoen in de 
Boomkerk. Ben je tussen de 9 en 14 jaar? Geef  je dan op via de ‘whats-
app’, telnr. 06-3084 4614. of kijk op onze website.  Aanvang: 19.00 uur. 
 

Vrijdag 30 oktober: filmavond (film nog niet bekend) 
In de reeks ‘anti-selfie’-films wordt er weer een film vertoond. 
Aanvang 20.00 u. N.B. Kijk later in de maand oktober op onze website 
voor meer informatie. 
 
Vrijdag 30 oktober: Rock Solid 
Zie hierboven, 16 oktober. Aanvang om 19.00 uur. 
 
IN DE AUGUSTINUSKERK 
 

Zaterdag 24 oktober: Orgelconcert met trompet 
Een mooi concert in de Augustinuskerk op het monumentale Cavaillé-
Coll orgel uit 1881. Organist Thorsten Pech uit Duitsland en trompettist 
Uwe Komischke.  Aanvang: 15.00 uur, toegang is vrij, vrijwillige 
bijdrage na afloop, zie pag. 6. 
 
IN DE VINCENTIUSKERK 
 

Vrijdag 2 oktober:  Leesgroep  
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. 
 
(zie volgende blz. voor de overige activiteiten in de Vincentiuskerk) 
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Zondag 4 oktober: Spirituele film: Tokyo Story 
Deze klassieker uit 1953 vertelt het verhaal van de veranderende 
verhoudingen tussen bejaarde ouders op het platteland en hun moderne 
kinderen in de snelle stad. Aanvang om 12.20 uur,  
kosten: vrijwillige bijdrage, zie pag. 9. 
 
Zaterdag 10 oktober: Vincentius-lezing: Wat liefde doet… 
Geert Jan Blanken vertelt over de Deense theoloog en filosoof Søren 
Kierkegaard t.g.v. de gedenkdag van de H. Vincentius a Paulo 
Aanvang 15.30 uur, na afloop is er een drankje, zie blz. 9. 
 
Zondag 11 oktober: Koorconcert  
Concert door het Vincentiuskoor met stukken uit het repertoire van de 
afgelopen jaren, liederen en koorstukken van 16e t/m 20e eeuw.  
Aanvang 12.30 uur, zie pag. 10. 
 
Zaterdag 24 oktober: Pelgrimage naar Santiago 
Najaarsbijeenkomst voor leden van het Ned. Genootschap  
St. Jacob en parochianen die daarvoor belangstelling hebben.  
Met film, foto’s, lezingen over de pelgrimstocht.  
Aanmelden bij mevr. Marja te Lintelo, tel. 06 4021 5557,  
of mail: marjatelintelo@hotmail.com. 
Aanvang: 13.00 uur, tot 18.00 uur. 
 
Zondag 25 oktober: Klassiek concert 
Drie professionele musici voeren werken uit van Mozart, Fauré, 
Milhaud, Poulenc en Ravel.  Aanvang: 14.30 uur. 
Toegang: € 10,00 ( 5,00 t/m 12 jaar) zie pag. 10. 

 
Voor meer uitgebreide informatie, zie onze website: 
www.rkamsterdamwest.nl  en/of het parochieblad Geloven in West.  
Het parochieblad ‘Geloven in West’ verschijnt omstreeks 4 oktober. 
De volgende Nieuwsbrief verschijnt op 25 oktober a.s.  
Deze en vorige nieuwsbrieven kunt u ook nalezen op onze website. 
 
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 


