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EEN WEEKEND IN AMSTERDAM WEST OM DE DODEN 

TE GEDENKEN 

De projectgroep Buurt en Zingeving organiseert op vrijdag 30 en 

zaterdag 31 oktober het Memento Mori weekend waarin het 

gedenken van de doden centraal staat. Ruimte om te gedenken voor 

alle buurtbewoners, op hun eigen manier.  

 

Memento mori of carpe diem? Gedenk de dood of pluk de dag?  

Onze tijd is vol van carpe diem, maar zonder dood geen zin aan het 

leven en zonder plezier in ons aardse bestaat zijn we levend dood. 

Daarom als tegenwicht tegen het zo alomtegenwoordige carpe diem 

een weekend van memento mori, waarin we stilstaan bij onze eigen 

sterfelijkheid en geliefde doden. 
 

Programma: vrijdag 30 oktober: Filmavond in het kader van de 

reeks no more selfies films waarin de ander voorop staat.  

Deze keer de Japanse klassieker Ikuru (1952) van regisseur Akira 

Kurosawa, over een man met kanker die in het reine moet komen met 

zijn te vroeg aangekondigde dood. Na afloop kunnen de aanwezigen 

doorpraten onder het genot van een drankje. Een inleiding en 

nagesprek worden verzorgd door fotograaf/kunstenaar Claire Felicie.  

Aanvang: 20.00 uur. Toegang vrij, collecte na afloop. 
 

zaterdag 31 oktober: De deuren van de Boomkerk zijn vanaf 14.00 

uur open voor iedereen, gelovig of niet, om een kaarsje op te steken 

voor zijn of haar geliefde dode(n). Mensen die dat willen, kunnen de 

naam opschrijven op een kaartje.  
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Om 16.30 uur worden in de Boomkerk alle namen voorgelezen.  

In de zaal is er gelegenheid tot het maken van een huisaltaartje / 

gedenkplek voor thuis. De middag zal stemmig omlijst worden met 

live muziek en er is gelegenheid tot napraten en elkaar ontmoeten in 

het parochiecentrum. 

Wilt u een huisaltaartje of gedenkplek maken 

voor thuis? Brengt u dan een foto of iets anders 

mee dat aan uw dierbare doet denken! 

 

De Boomkerk en parochiecentrum zijn open van 

14.00 tot 17.00 uur.  

Admiraal De Ruijterweg 406, parochiecentrum, 

Gibraltarstraat 55. 
 

De Boomkerk en het parochiecentrum zijn 

bereikbaar met tram 12, halte Wiltzanghlaan.  

 

 

ALLERZIELEN-VIERINGEN IN ONZE KERKEN 
 

Op maandag 2 november worden de overledenen van het afgelopen 

jaar weer herdacht. In onze 3 kerken zijn er vieringen om 19.30 uur. 

Familie en nabestaanden van overleden parochianen hebben hiervoor 

persoonlijk een uitnodiging ontvangen.  

 

DIACONALE ZONDAG 8 NOVEMBER A.S.  

 
Zoals u al in het parochieblad: ‘Geloven in West’ van 

oktober/november hebt kunnen lezen zal op zondag 8 november de 

jaarlijkse diaconale zondag worden gehouden. Het thema is:  
 

Zorg voor elkaar. 
 

De PCI (Parochiële Charitatieve Instelling) wil het Diaconaal 

Oecumenisch Centrum in Zuid Oost ‘Stap Verder’ extra onder uw 

aandacht brengen. Daarvoor zijn in de drie kerken van onze parochie 

medewerkenden van dit project uitgenodigd om ons hierover in de 

viering meer te komen vertellen. Ook nemen zij informatiemateriaal 
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mee dat na de viering kan worden ingezien en kunnen uw vragen 

worden beantwoord. 

In Geloven in West (blz. 5) kunt u reeds lezen voor welke mensen zij 

zich inzetten en hen daadwerkelijk ondersteunen. Op hun eigen 

website kunt u nog meer over hen lezen: www.stapverder.org 
 

Op deze zondag is de collecte ook voor dit doel. Deze kan in natura 

en/of met een financiële bijdrage op de collecteschalen. 

De coördinator heeft laten weten dat u hen heel blij kunt maken met 

de volgende houdbare goederen: 

Zonnebloem- of olijfolie, rijst, bonen, blikken tomaten en tomaten-

puree, maggiblokjes, uien, knoflook, aardappelen, blikjes vis en 

blikjes vlees. Ook potten zoet broodbeleg zoals jam, pindakaas en 

chocoladepasta. 

Daarnaast zijn zeer welkom: toiletartikelen zoals: douchegel, 

shampoo, tandenborstels en tandpasta (ook voor kinderen) en 

tandenragertjes, paracetamoltabletten, toiletpapier, maandverband, 

scheermesjes en waspoeder voor witte en gekleurde was. 
 

Zoals u ziet: een ruime keuze om zorg aan mensen te kunnen geven 

die ondersteuning hard nodig hebben.   

N.B. Op deze zondag vervalt de inzameling voor de Voedselbank. 

Wij wensen u een goede diaconale viering toe. 

 

Namens de PCI van Emmausparochie alvast veel dank ! 

Ada Lases, secretaris  

 

AGENDA  LOCATIE   DE   BOOM   

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

viering met samenzang 

13:00 Kerk All Saints, eucharistieviering  

di 27 okt 15:00 Kapel Rozenkrans- en Antoniusgebed 

wo 28 okt 9:00 Kapel Eucharistieviering 

19:30 Par.Hal Ouderavond 1e Communievoorbereiding 

do 29 okt 9:00 Kapel Eucharistieviering 

19:30 Kerk Repetitie Franciscuskoor 

vr 30 okt 9:00 Kapel Eucharistieviering 

19:00 Zaal A Tienergroep 'Rock Solid' 
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20:00 Par.Hal Memento Mori: filmavond met Japanse 

film 'Ikiru' 

za 31 okt 14:00 Kerk + Memento Mori: kerk open voor gedach- 

17:00 Par.Hal temis overledenen, zie blz. 1-2 

zo 1 nov 10:30 Kerk Allerheiligen, eucharistieviering  

m.m.v. het Franciscuskoor 

13:00 Kerk All Saints, eucharistieviering  

16:00 Par.Hal All Saints, Harvest celebration 

ma 2 nov 19:30 Kerk Allerzielen, eucharistieviering  

m.m.v. het Franciscuskoor 

di 3 nov 15:00 Kapel Rozenkrans- en Antoniusgebed 

wo 4 nov 9:00 Kapel Eucharistieviering 

13:30 Par.Hal Redactievergadering (in kantoor) 

do 5 nov 9:00 Kapel Eucharistieviering 

14:00 Pastorie Liturgiecommissie De Boom 

19:30 Kerk Repetitie Franciscuskoor 

vr 6 nov 9:00 Pastorie Eucharistieviering 

za 7 nov 10:00 Par.Hal Sam's Kledingactie, inleveren kleding 

12:00 t.b.v. Mensen in Nood 

zo 8 nov 10:30 Kerk Willibrord-zondag, 32e Zondag  

d.h. jaar, viering met samenzang 

13:00 Kerk All Saints, eucharistieviering  

di 10 nov 10:00 Pastorie Pastoraal Team De Boom 

13:00 Par.Hal Bloemengroep: overleg Kerstversiering 

15:00 Kapel Rozenkrans- en Antoniusgebed 

wo 11 nov 9:00 Kapel Eucharistieviering 

13:30 Par.Hal Redactievergadering (in kantoor) 

do 12 nov 9:00 Kapel Eucharistieviering 

19:30 Kerk Repetitie Franciscuskoor 

vr 13 nov 9:00 Kapel Eucharistieviering 

  19:00 Zaal A Tienergroep ‘Rock Solid’ 

20:00 Zaal B Amsterdamse Gesprekskring 

zo 15 nov 10:30 Kerk 33e Zondag door het jaar, eucharistie- 

viering m.m.v. het Franciscuskoor 

13:00 Kerk All Saints, eucharistieviering  

ma 16 nov 13:00 Par.Hal PR Commissie in kantoor 

di 17 nov 15:00 Kerk Rozenkrans- en Antoniusgebed, met 

uitstelling H. Sacrament 
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wo 18 nov 9:00 Kapel Eucharistieviering 

15:30 Zaal A Eerste Communiegroep, kennismaking 

do 19 nov 9:00 Kapel Eucharistieviering 

19:30 Kerk Repetitie Franciscuskoor 

vr 20 nov 9:00 Kapel Eucharistieviering 

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

zo 22 nov 10:30 Kerk Christus, Koning van het heelal 

eucharistieviering 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. 

 

ROZENKRANSGEBED IN DE BOOM 
 

Iedere dinsdag is er om 15.00 uur Rozenkrans- en Antoniusgebed in 

De Boomkerk. In het najaar en winter is dat in de Boomkapel, ingang 

Van Gentstraat 23.  

Op dinsdag 27 oktober begint de Kerstnoveen: negen dinsdagen van 

bijzonder Antoniusgebed tot Kerst.  

Op dinsdag 17 november zal er, t.g.v. het feest van Opdracht van de 

H. maagd Maria (21 november), uitstelling zijn van het Allerhei-

ligste Sacrament. Dan is de bijeenkomst in de kerk. 

Aansluitend aan de gebedsvieringen is er samenkomst met thee in het 

parochiecentrum. In november is er geen maaltijd. 

 

NAJAARSINZAMELING SAM’S KLEDINGACTIE 

 

Op 7 november is er in Amsterdam-West weer de inzameling van 

Sam’s Kledingactie. De opbrengst is bestemd voor projecten van 

Cordaid Mensen in Nood, dit jaar in het bijzonder voor hun projecten 

in Bangladesh (preventie en hulp bij natuurrampen). 

U kunt uw goede, nog draagbare kleding, schoeisel en huishoud-

textiel (graag in  gesloten plastic zakken) inleveren op  

zaterdag 7 november a.s. tussen 10-12 uur. 

Dat kan in de Boomkerk en in de St. Vincentiuskerk.  

Voor meer informatie over Sam’s Kledingactie en de projecten, zie 

www. samskledingactie.nl  of bel naar 073-687 10 60. 
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Agenda  Augustinuskerk 
      

ma 26 okt 19.30  Tuinzaal Klaverjasclub 

di 27 okt 10.00  Kerk Eucharistieviering 

11.00 Pastorie Voorbereiding Liturgie 

19.30  Pastorie vergadering Liturgiegroep Augustinus 

wo  28 okt 18.00  kerk Orgelles 

19.00  Tuinzaal Parochie 

do 29 okt 09.00  Kerk Ochtendgebed 

19.00  Tuinzaal Parochie 

vr 30 okt 19.30  Kerk\TZ Repetitie Augustinuskoor 

zo 1 nov 10.30  Kerk       Allerheiligen  

   
Eucharistieviering  met  Augustinuskoor 

ma 2 nov 19.30 Kerk        Allerzielenviering 

19.30  Tuinzaal Klaverjasclub 

di 3 nov 10.00  Kerk Eucharistieviering 

19.00 Tuinzaal Parochie 

wo  4 nov 18.00 kerk Orgelles 

19.00  Tuinzaal Parochie 

do 5 nov 09.00  Kerk Ochtendgebed 

19.00  Tuinzaal Parochie 

vr 6 nov 10.00 Kerk Eucharistieviering 1e vrijdag 

16.00  Pastorie M.A.K. vergadering 

19.30  Kerk/TZ Repetitie Augustinuskoor 

zo 8 nov 10.30  Kerk Woord en Communieviering 

ma 9 nov 19.30  Tuinzaal Klaverjasclub 

di 10 nov 10.00  Kerk Eucharistieviering 

19.00 Tuinzaal Parochie 

wo 11 nov 18.00 Kerk Orgelles 

19.00 Tuinzaal Parochie 

do 12 nov 09.00 Kerk Ochtendgebed 

19.00 Tuinzaal Parochie 

vr 13 nov 19.30 Kerk/TZ Repetitie Augustinuskoor 

zo 15 nov 10.30 Kerk   AUGUSTINUSFEEST 

  
Eucharistieviering  Augustinus en Agneskoor 

  
13.30 Kerk  Orgelconcert door S. Veerman  

ma 16 nov 14.00  Pastorie Leesgroep Augustinus 

19.30 Tuinzaal Klaverjasclub 
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di 17 nov   10.00  Kerk Viering 

19.00 Tuinzaal Parochie 

wo 18 nov 18.00 Kerk Orgelles 

19.00  Tuinzaal Collectanten College 

do 19 nov 09.00  Kerk Ochtendgebed 

19.00 Tuinzaal Parochie 

vr 20 nov 19.30 Kerk/TZ Repetitie Augustinuskoor 

zo 22 nov 10.30  Kerk 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 

 

U I T N O D I G I N G 
 

Zondag 15 november a.s. vieren we het jaarlijkse Augustinusfeest 

met om 10.30 uur een feestelijke eucharistieviering waarin pater Paul 

Clement zal voorgaan en waaraan zal worden meegewerkt door het 

Augustinus- en het Agneskoor onder leiding van Maurice 

Sonnenschein met aan het orgel Susanna Veerman. 

Na deze viering is er voor iedereen een broodje, waarna er om  

13.30 uur een orgelconcert zal worden gegeven door  

Susanna Veerman 

Na het concert is er een gezellig samenzijn met een hapje en een 

drankje. Alle parochianen en iedereen die ons goed gezind is, zijn 

van harte uitgenodigd om met ons deze dag te vieren. 
 

                  Pastoraal team Augustinusgemeenschap 
 

 

 

Susanna Veerman 
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AGENDA  LOCATIE  VINCENTIUSKERK  

    

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 

ma 26 okt 20:00 Repetitie Vincentiuskoor  

wo 28 okt 14:00 Spreekuur pastor Ben den Boer 

za 31 okt 13:00 Zonnebloem Oud-West, spelletjesmiddag 

zo 1 nov 10:30 Allerheiligen, eucharistieviering met  

samenzang 

ma 2 nov 19:30 Allerzielen, gedachtenis overledenen  

eucharistieviering m.m.v. Vincentiuskoor  

20:45 Repetitie Vincentiuskoor  

wo 4 nov 14:00 Spreekuur pastor Ben den Boer 

10:00 Ontmoetingsochtend De Liefde in Chocola- 

Terie Tearoom Candela, Bilderdijkstraat 61 

do 5 nov 20:00 PCI Emmaüs en Fátima 

za 7 nov 10:00 Sam's Kledingactie, inleveren kleding 

12:00 t.b.v. Mensen in Nood 

zo 8 nov 10:30 32e Zondag door het jaar, eucharistie- 

viering m.m.v. het Vincentiuskoor 

ma 9 nov 20:00 Repetitie Vincentiuskoor  

wo 11 nov 14:00 Spreekuur pastor Ben den Boer 

vr 13 nov 19:30 Leesgroep 'Je eigen levensweg', o.l.v. 

Henk Janssen & Nagy Badir (vervolg)  

zo 15 nov 10:30 33e Zondag door het jaar,  

eucharistieviering met samenzang 

12:15 Spirituele film + inleiding en nagesprek 

ma 16 nov 20:00 Repetitie Vincentiuskoor 

wo 18 nov 14:00 Spreekuur pastor Ben den Boer 

vr 20 nov 14:00 Pastoraal Team Vincentiuskerk 

zo 22 nov 10:30 Christus Koning van het heelal, eucha-  

ristieviering  m.m.v. Vincentiuskoor 

14:00 Leerlingenconcert Lyda van Tol 
 

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

of thee te blijven drinken. 
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CONCERT VINCENTIUSKOOR 
 

Op zondag 11 oktober gaf het Vincentiuskoor zijn tweede 

‘lunchconcert’. Er was veel belangstelling en het was zeker voor 

herhaling vatbaar. We zijn alweer druk bezig met het instuderen van 

nieuw repertoire. Natuurlijk hoort u dat het eerst tijdens de vieringen. 

Op dit moment werken we aan een meerstemmig halleluja, en 

binnenkort beginnen we aan het kerstrepertoire. Daar zitten ook weer 

nieuwe liederen bij.  

We hopen u vaak bij de vieringen te mogen 

verwelkomen. 

 

Matthias Konečný 

Dirigent van het Vincentiuskoor 

 

 

ACTIVITEITEN IN DE PAROCHIE OP EEN RIJ 
 

 

IN DE BOOMKERK  (Parochiecentrum) 
 

Vrijdag 30 oktober: filmavond: Ikuru  
In de reeks ‘anti-selfie’-films wordt de film ‘Ikuru’ vertoond.  
Een Japanse klassieker uit 1952 over een man met kanker die in het 

reine moet komen met zijn te vroeg aangekondigde dood. 
Aanvang 20.00 u.  
 

Vrijdag 30 oktober: Rock Solid 
Avond van de tienergroep ‘Rock Solid’. 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 13 en 27 november: Rock Solid  (zie hierboven) 

 

 

IN DE AUGUSTINUSKERK 
 

Zaterdag 15 november: Orgelconcert t.g.v. Augustinusfeest 

Een mooi concert in de Augustinuskerk op het monumentale Cavaillé-
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Coll orgel uit 1881. Organist Susanna Veerman speelt werken van J.S. 

Bach, C. Franck, A. Guilmant, Ch. M. Widor, J. Bonnet en L. Vierne.  

Aanvang: 13.30 uur, toegang is vrij. 

 

 

IN DE VINCENTIUSKERK 
 

Zondag 25 oktober: Klassiek concert 

Drie professionele musici: Carole Spencer, fluit, Victoria Davies, 

harp, en Kana Yamaguchi, piano voeren werken uit van W.A. Mozart, 

G. Fauré, D. Milhaud, Fr. Poulenc en M. Ravel.  Aanvang: 14.30 uur. 

Toegang: € 10,00 ( 5,00 t/m 12 jaar)  
 

Zaterdag 31 oktober: Zonnebloem Oud-West 

Spelletjesmiddag voor vrijwilligers en cliënten. Van 13.00 - 17.00 

uur. Informatie: Donald van der Zwan tel. 06 101 454 91 
 

Vrijdag 13 november:  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. 
 

Zondag 15 november: Spirituele film: Like Father like Son 
Een film uit 2013 van de Japanse regisseur Hirozaku Kore-eda.  

Over de verwarrende zoektocht van ouders die erachter komen dat 

hun zoontje van zes niet hun biologische kind is. In het ziekenhuis 

werd het verkeerde kind meegegeven. Ze staan voor een ingrijpende 

beslissing. 

Aanvang  om 12.15 uur na de viering; met inleiding en nagesprek tot 

ca. 15.00 uur; voor wie de viering bijwoont is er een lunch. 

Vrijwillige bijdrage. 
 

Zaterdag 28 november: Zonnebloem Oud-West 

Samen kerststukjes maken om 14.00 uur.  

Informatie: Donald van der Zwan, tel. 06 101 454 91 

 

 

Voor meer uitgebreide informatie, zie onze website: 

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

Waar wonen ze, de groten aller tijden, 

die christenen, die ondanks marteling en lijden. 

niet wankelen, maar bleven staan! 

Heer, wonen zij hier ver vandaan? 

 

Waar wonen ze, de kleinen, de geringen,  

die, gewoon, bij alledaagse dingen 

gelovig zijn gebleven! 

Heer, hoe geeft U eeuwig leven? 

 

Waar wonen ze, de zwakke, de verdrukte, 

bij wie er bijna nooit iets lukte 

maar die U kende en doorzag 

ze zeggen, dat die leven mag! 

 

Waar wonen ze, we blijven het maar vragen, 

want ergens zal ’t antwoord dagen 

Ach Heer, vergeef me dat ik ’t vroeg 

Jaweh, Ik zal er zijn, dat is genoeg. 
 

 

ALLERZIELEN  2015                           
 

Het is een oude traditie die de laatste jaren weer aan kracht wint: op 

Allerzielen herdenken we onze dierbare overledenen. Velen bezoeken 

rondom deze dag een viering in de kerk en/of het graf van 

familieleden en vrienden.  

 

R.K. BEGRAAFPLAATS BUITENVELDERT  

Het programma ziet er als volgt uit op zondag 1 november 

15.30 uur: Eucharistieviering in de kapel van de begraafplaats 

17.00 uur:  Zegening van de graven; zang door ‘Tolle Lege’ 

Vanaf 17.00 uur is de begraafplaats verlicht; het licht zal gedoofd 

worden om 20.00 uur.  

Op 2 november, de officiële dag van Allerzielen, zullen er geen 

activiteiten plaatsvinden. www.begraafplaats-buitenveldert.nl   

Fred. Roeskestraat 103, tel. 020 – 662 98 90 
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ST. BARBARA  

De Allerzielenviering is op dinsdag 3 november om 10:00 uur. 

Met aansluitend een rondgang over de begraafplaats. 

www.stbarbara-amsterdam.nl.     

Spaarndammerdijk 312, tel. (020) 6820598 

 

BEGRAAFPLAATS ZORGVLIED 

Samenkomst ter herdenking in de aula op maandag 2 november  

om 15.00 uur   

www.amstelveen.nl/web/Zorgvlied.   

Amsteldijk 273, tel. (020) 540 49 27     

 

DE NIEUWE OOSTER BEGRAAFPLAATS 

Woensdag 28 oktober: Herinnering Verlicht, lichtjesavond voor 

nabestaanden van18.00-21.00 uur. 

www.denieuweooster.nl 

De Nieuwe Ooster, Kruislaan 126,  

Tel. (020) 608 06 08 

 

 

 

 

Kopij voor het parochieblad ‘Geloven in West’ (Kerstnummer) graag 

inleveren voor maandag 2 november a.s. Het volgende blad komt 

uit op 14 februari 2016.  

 

De volgende Nieuwsbrief verschijnt op 22 november a.s.  

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

gelovig zijn gebleven! 

 

 
 
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 


