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BEDEVAART NAAR KEVELAER 
 

Van zaterdag 25 t/m maandag 27 juni is er  

een bedevaart vanuit ons hele bisdom naar  

Onze Lieve Vrouw van Kevelaer, de Troosteres van 

de Bedroefden. Bijzondere dagen even weg van huis. 

Bedevaartsdagen om te genieten van mooie 

kerkelijke plechtigheden, inspirerende predikaties, goede 

gastvrijheid, interessante Christelijke kunstwerken. Maar er is ook 

volop ruimte voor persoonlijk gebed of een kopje koffie ‘mit Kuchen’ 

of een verfrissend drankje op een terrasje.  
 

De Broederschap Haarlem e.o. en de Broederschap Amsterdam & 

West-Friesland organiseren in dit Heilig Jaar van Barmhartigheid 

voor het eerst een gezamenlijke bedevaart. De bedevaart wordt 

begeleid door o.a. de pastores Eric van Teijlingen (Zaanstreek), Jan 

van der Plas, Eugène Jongerden (Hoorn) en Paul Stomph (Volendam). 

Ook onze hulpbisschop, Mgr. Jan Hendriks neemt op zondagavond 

deel aan de bedevaart. 
 

Op 25 juni a.s. wordt vertrokken vanuit o.a. Amsterdam, Amstelveen, 

Haarlem, en andere plaatsen. Het programma in Kevelaer omvat een 

openingslof en intochtprocessie, waarna de bedevaartskaars aan 

Maria wordt aangeboden. Op de zondag is er een speciale viering in 

het teken van het Heilig Jaar van Barmhartigheid, wordt de kruisweg 

overwogen en is er een Maria-uurtje. ’s Avonds is er een mooie 

pontificale mis met hulpbisschop Hendriks, die wordt opgeluisterd 
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door het koor en orkest van de basiliek van Kevelaer. En deze dag 

wordt afgesloten met een sfeervolle lichtprocessie over het plein rond 

de Genadekapel. Na de Eucharistieviering op de derde en laatste dag 

(maandag) wordt afscheid genomen van Kevelaer. Aan het eind van 

de middag bent u weer thuis. 
 

Meer informatie? 

Voor meer informatie of aanmelding voor deze bedevaart kunt u 

contact opnemen met: 

- Haarlemse Broederschap Kevelaer: pastoor Eric van Teijlingen  

   (06-13523896) of mail naar: kevelaerbedevaart@outlook.com 

- Broederschap Amsterdam & West-Friesland: mevrouw Yvonne van  

   Stiphout-Boos (06-22248723) of mail naar: yvansb2@hotmail.com 

 

AGENDA  LOCATIE   DE   BOOM   

 do 19 mei 19.30 kapel Koorrepetitie 

vr 20 mei 18.57 grote zaal Jongerengroep Rock Solid 

za 21 mei 14.00 kerk Kerk open voor bezichtiging en gebed 

15.30 kerk Oefenen viering Eerste Communie 

zo 22 mei 12.00 kapel Repetitie Agneskoor 

ma 23 mei 20:00 pastorie Vergadering Parochiebestuur 

di 24 mei 16:00 grote zaal Maaltijd Rozenkransgroep 

do 26 mei 19:30 kapel Koorrepetitie 

vr 27 mei 11:00 pastorie Liturgiecommissie 

zo 29 mei 10.30 kerk Viering Eerste H. Communie 

wo 1 juni 15:30 zaal A Eerste-Communiegroep: evaluatie 

do 2 juni 19:30 kapel Koorrepetitie 

za 4 juni 14:00 kerk Kerk open voor bezichtiging en gebed 

ma 6 juni 13:00 kantoor Redactievergadering Parochieblad 

do 9 juni 19:30 kapel Koorrepetitie 

vr 10 juni 18:57 grote zaal Jongerengroep Rock Solid 

di 14 juni 15:00 Kerk Antoniusfeest met uitstelling H. Sacra- 

ment, aansluitend maaltijd 

wo 15 juni 10:00 Kantoor Redactievergadering Parochieblad 

do 16 juni 19:30 Kapel Koorrepetitie 

Za 18 juni 14:00 Kerk Kerk open voor bezichtiging en gebed 
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ANTONIUSFEEST IN DE 

BOOMKERK 
 

 Op dinsdag 14 juni wordt het jaarlijkse 

Antoniusfeest gevierd. Al vele jaren is  

de Boomkerk hiervoor de plek in 

Amsterdam.  

In de viering zal de Antonius-rozenkrans 

worden gebeden en Antoniusliederen 

gezongen. Ook is er een uitstelling van 

het Allerheiligste en wordt er 

Antoniusbrood uitgedeeld.  

De Antoniuskaars wordt verloot. 

Na afloop is er een maaltijd in het 

parochiecentrum naast de kerk. 

Iedereen is van harte welkom. .                     H. Antonius in de Antoniuskapel 

Aanvang: 15.00 uur.                                              (foto: Anton van Daal)  

 

 
AGENDA  LOCATIE   AUGUSTINUS   

 

 
 

ma 16 mei 19.00 Tuinzaal Klaverjasclub  

19.00 Kerk/TZ repetitie Agneskoor  

19.30 Pastorie Voorbereiding Viering Ars Musica  

do 19 mei 19.30 Baarsjesz  verg. 4/5 mei comité  

vr 20 mei 19.00 Kerk/TZ Repetitie Augustinuskoor  

za 21 mei 15.00 Kerk/TZ Klassiek concert Trio Alta, Parijs  

ma 23 mei 19.00 Tuinzaal Klaverjasclub  

vr 27 mei 19.00 Kerk/TZ Repetitie Augustinuskoor  

zo 29 mei 13.30 Kerk/TZ Presentatie ‘Het Oude Testament   

verbeeld door Rembrandt, verwoord 
door Augustinus’ 

 

ma 30 mei 19.00 Tuinzaal Klaverjasclub  

19.00 Kerk/TZ Repetitie Agneskoor  

do 1 juni 16.00 Pastorie M.A.K. vergadering  

19.00 Kerk/TZ Repetitie Augustinuskoor  

19.30 Tuinzaal Vergadering Werkgroepen  

ma 6 juni 19.00 Tuinzaal Klaverjasclub  
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wo 8 juni 19.00 Tuinzaal Collectantencollege  

vr 10 juni 19.00 Kerk/TZ Repetitie Augustinuskoor  

za 11 juni 9.00 Kerk/TZ Cemsto  

15.00 Kerk Orgelconcert door:  

 
Oleysa Kravchenko  ( Moskou )  

ma 13 juni 19.00 Pastorie Klaverjasclub  

vr 17 juni 19.00 Kerk/TZ Repetitie Augustinus- en Agneskoor  

 

 

KLASSIEK CONCERT IN DE AUGUSTINUSKERK 
 

Op zaterdag 21 mei a.s. zal het professionele Trio Alta uit Parijs 

concerteren in de St. Augustinuskerk. 

Zij voeren een mooi, luchtig en virtuoos en verrassend programma uit 

met werken voor viool, cello en romantische gitaar. 

Het Trio Alta bestaat uit Eric Sobszyk (romantische gitaar), Laurent 

de Flecher (viool) en Igor Kiritchenko (cello). 
 

Zij spelen werken van Paganini, Haydn, Burgmüller en Giuliani. 

Een bijzonder concert dat zeer de moeite waard is ! 
 

U bent van harte welkom.  

De toegang is gratis, vrijwillige 

bijdrage bij de uitgang.  

Het concert begint om 15.00 u.  

Na afloop is er een drankje.  
 

 

 
 

REMBRANDT EN AUGUSTINUS OVER DE BIJBEL 
 

Op zondag 29 mei is er in de Augustinuskerk een presentatie in 

woord en beeld door mevr. drs. Ingrid van Neer-Bruggink, van het 

Augustijns Instituut uit Eindhoven. Deze is getiteld  ‘Het Oude 

Testament verbeeld door Rembrandt, verwoord door Augustinus’.  

De H. Augustinus en de schilder Rembrandt van Rijn waren door en 

door vertrouwd met de Bijbel en hun interpretaties komen veelal 

overeen.  
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Bij deze presentatie worden ze naast elkaar gezet. 

De bijeenkomst begint om 13.30 uur en duurt tot ca.-14.45 uur.  

Graag aanmelden bij het secretariaat van de Augustinus of via tel. 

020-6183709.  Uitgebreide informatie kunt u lezen in het 

parochieblad ‘Geloven in West’. 

 

 

AGENDA  LOCATIE  VINCENTIUSKERK  

 ma 16 mei 20:00 Koorrepetitie 

Vr 20 mei 19:30 Leesgroep 'Je eigen levensweg' 

Za 21 mei 14:00 Zonnebloem Oud-West: workshop  

Bloemschikken 

Zo 22 mei 12:15 Spirituele film 'Being there' 

ma 23 mei 20:00 Koorrepetitie 

Zo 29 mei 12:30 Rondom Maria' met verhalen en liederen 

ma 30 mei 20:00 Koorrepetitie 

ma 6 juni 20:00 Koorrepetitie 

ma 13 juni 20:00 Koorrepetitie 

do 16 juni 20:00 PCI Emmaüs en Fátima 

 

 

RONDOM MARIA – VERHALEN EN LIEDEREN 

VOOR DE MEIMAAND  
 

Op zondag 29 mei werkt het Vincentiuskoor 

samen met vertelster Elza Vis. Elza zal verhalen 

en legenden vertellen die op de een of andere 

manier te maken hebben met de meimaand, die 

vanouds ook de Mariamaand is.  

Het koor zal diverse liederen ten gehore brengen 

als omlijsting. 

Iedereen is van harte uitgenodigd om bij dit 

vertel-concert aanwezig te zijn.  

Op Facebook vindt u meer informatie en voorproefjes. 

(rkamsterdamwest) 

Aanvang: 12.30 uur; de toegang is gratis (vrijwillige bijdrage).  
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VIERINGEN IN DE PAROCHIEKERKEN 
 

ZONDAGSVIERINGEN in onze kerken zijn om 10.30 uur. 

Na afloop is iedereen welkom om koffie of thee te blijven drinken. 

 

VIERINGEN OP WEEKDAGEN 
 

Boomkerk,  Boomkapel, Van Gentstraat 23: 

maandag t/m vrijdag: 8.30 uur, morgengebed 

dinsdag 15.00 uur, Rozenkrans- en Antoniusgebed  

woensdag 9.00 uur, eucharistieviering 

donderdag 9.00 uur, eucharistieviering 

vrijdag 9.00 uur, eucharistieviering 
 

Augustinuskerk, ingang 'Nieuw Vredenburgh', Postjesweg 125:  

dinsdag 10.00 uur, eucharistieviering 

donderdag 9.00 uur, morgengebed 

1e vrijdag v.d. maand 10.00 uur, eucharistieviering 
 

Voor uitgebreide informatie over voorgangers en medewerking van 

koren: zie ons parochieblad ‘Geloven in West’. Of kijk op de 

website: www.rkamsterdamwest.nl 

 

 

ACTIVITEITEN IN DE PAROCHIE OP EEN RIJ 
 

 

IN DE BOOMKERK  (Kerk en Parochiecentrum) 
 

Vrijdag 20 mei en 10 juni: Rock Solid 
Avonden 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.  Tijd: 18.57 – 20.30 uur. 

 

Dinsdag 14 juni: Antoniusfeest 
Het jaarlijkse Antoniusfeest wordt al heel lang gevierd in de 

Boomkerk. Iedereen is van harte welkom bij de viering en bij de 

maaltijd na afloop.  

Aanvang: 15.00 uur. Zie pag. 3. 
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IN DE AUGUSTINUSKERK 
 

Zaterdag 21 mei: Klassiek concert  

Een verrassend programma voor viool, cello en romantische gitaar door 

het Trio Alta de Paris.  

Aanvang 15.00 uur. Gratis toegang, vrijwillige bijdrage. Zie pag. 4. 

 

Zaterdag 11 juni: Orgelconcert 

Concert door Olesya Kravchenko (Moskou) 

Aanvang 15.00 uur. Gratis toegang, vrijwillige bijdrage.  

Meer informatie t.z.t. via de website en een flyer. 

 

Zondag 12 juni: Koor Mixtuur 

Het koor Mixtuur uit Utrecht (H. Aloïsiuskerk) zingt tijdens de 

Eucharistieviering. Aanvang: 10.30 uur 

 

 

IN DE VINCENTIUSKERK 
 

Zaterdag 21 mei: Zonnebloem-middag 

Workshop Bloemschikken; voor meer info: Donald van der Zwan,  

tel. 06 10 24 54 91, e-mail: dovdzwan@gmail.com 

Tijd: 14.00 – 17.00 uur. 
 

Zondag 22 mei: Spirituele film ‘Being there’ 

Een film uit 1979 van regisseur Hal Ashby over het leven van een 

eenvoudige hovenier die door zijn optreden grote indruk maakt.  

Dit was de laatste film waarin de bekende acteur Peter Sellers de 

hoofdrol speelde. 

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

een lunch. Vrijwillige bijdrage. 

 

Zondag 29 mei: Rondom Maria – verhalen en liederen voor de 

meimaand. 

Een bijzondere middag in de Meimaand. Het Vincentiuskoor werkt 

samen met vertelster Elza Vis. 

Aanvang: 12.30 uur, toegang gratis, vrijwillige bijdrage. Zie pag. 5 
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Voor meer uitgebreide informatie, zie onze website: 

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

Op de website vindt u ook de actuele informatie over de vieringen en 

voorgangers. 
 

De volgende Nieuwsbrief verschijnt op 19 juni 2016.  

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

 
 

 

VUUR EN WIND 
 

Luister of het begint 

Ergens zal het gaan zingen 

Tegen het klagen in 

Helder en vol geheim 

 

Sterker dan harde woorden 

Warmer dan heet getwist 

Vuur van andere oorsprong 

 

Storm van een nieuw bewegen 

Dwars op de geest van de tijd 

Onrust en nochtans vrede 

 

Wacht maar en wees bereid 

 

                                   Uit: Anno Domini 

 
 

 
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 
E-mail:  info@rkamsterdamwest.nl 


