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ZOMER 

 

Wie wandelt,  

wandelt nooit alleen. 

Altijd zijn er wel vogels,  

altijd de wind  

of de waterstromen,  

de bronnetjes soms 

of passanten. 

Altijd zijn er de bomen 

en de wolken die je groeten  

of de strakke, blauwe hemel. 

En de zijwegen en kruispunten  

die vragen om een keuze. 

 

Altijd zijn er je gedachten  

die meetrekken als engelen  

of als duivels, die je plagen,  

alleen wandelen bestaat niet.  

Wandelen brengt je altijd weer  

op je innerlijke weg  

en brengt je thuis. 

 
Marinus van den Berg  
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HIERONDER ALLE VIERINGEN WELKE IN ONZE 

KERKEN PLAATSVINDEN 

 

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 zie ons parochieblad ‘Geloven in West’. 

Of kijk op de website: www.rkamsterdamwest.nl 

 

AGENDA  LOCATIE   DE   BOOM   

 di 21 juni 12.30 zaal B Vrijwilligersbijeenkomst 

do 23 juni 13.00 Pastorie Liturgiecommissie 

19.30 Kapel Koorrepetitie 

di 28 juni 16.30 grote zaal Rozenkransgroep, koud buffet 

do 30 juni 13.00 grote zaal Bezorgklaar maken parochieblad 

vr 1 juli 18.57 grote zaal Jongerengroep Rock Solid 

za 2 juli 14.00 Kerk Kerk open voor bezichtiging en gebed 

vr 8 juli 18.57 grote zaal Jongerengroep Rock Solid, jaarafsluiting 

za 9 juli 16.00 Kerk Orgelconcert Martine Kürschner 

do 14 juli 20.00 Pastorie Vergadering Parochiebestuur 

za 16 juli 14.00 Kerk Kerk open voor bezichtiging en gebed 

za 23 juli 16.00 Kerk Orgelconcert Géraud Guillemot 

za 30 juli 14.00 Kerk Kerk open voor bezichtiging en gebed 
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ZOMERORGELCONCERTEN IN DE BOOMKERK 
 

In de zomermaanden is er weer een reeks orgelconcerten in De 

Boomkerk. Vier organisten uit Duitsland, Frankrijk en Nederland 

zullen het historische Hilgers-orgel uit 1774 weer tot klinken laten 

brengen. De concerten zijn op zaterdagmiddag en beginnen om 16.00 

uur. Na afloop is er gelegenheid voor een drankje en hapje in de 

parochiezaal naast de kerk. De toegang is vrij, met collecte na afloop. 

De programma’s van de concerten zijn helaas nog niet bekend bij het 

drukken van deze nieuwsbrief. Ze zullen binnenkort op de website 

gepubliceerd worden. In de volgende nieuwsbrief hebben we hopelijk 

wel meer informatie over de concerten in augustus en september.  

 

Op zaterdag 9 juli is de Duitse organiste 

Martine Kürschner te gast.  

Zij studeerde orgel, kerkmuziek en 

musicologie te Frankfurt am Main. 

Daarnaast bekwaamde ze zich in 

improvisatie bij diverse gerenommeerde 

organisten zoals Guy Bovet, Marie-Claire 

Alain, Lionel Rogg, en Daniel Roth. Vanaf 

1993 is ze cantor-organist van de Sankt-

Marienkirche te Berlijn, parochiekerk van de 

Evangelische gemeente van Berlin-Mitte.  

Ze concerteert regelmatig in Duitsland en 

elders in Europa. Ook zijn er cd’s met 

muziekopnames van haar verschenen, o.a. van het orgel van de St. 

Marienkirche te Berlijn.  

Op Youtube zijn enkele muziekopnamen van haar te horen, op het 

orgel in haar eigen parochiekerk:  

https://www.youtube.com/watch?v=UzipVWKYYNA 

https://www.youtube.com/watch?v=P-ry7BApT_4 

 

Op zaterdag 23 juli zal de Franse organist Géraud Guillemot een 

concert geven. Naast zijn studie economie en financiën studeerde hij 

in de jaren ’60 en ’70 orgel bij diverse conservatoriumdocenten in 

Zuid-West-Frankrijk. Sinds 2005 is hij organist-titulair te Saint-

Florentin en sinds 2009 ook te Chaource, beide plaatsen ten zuiden 

van de stad Troyes.  
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In Chaource bespeelt hij het historische 

Louis Le Bé-orgel uit 1696-1698 in de 

kerk van St. Jean Baptiste. Hij is daar 

ook verantwoordelijk voor het jaarlijkse 

Festival d’Orgue de Chaource.  

Geraud Guillemot geeft concerten door 

heel Europa en is van jongs af al 

gegrepen door het orgel.  

Hij omschrijft het zelf als volgt:  

„Ik heb tot het orgel altijd een fysieke 

aantrekkingskracht gevoeld, als een phenomène vibratoire (fenomeen 

van trillingen). Het is het oudste instrument en het meest rijke. Men 

raakt er verslingerd aan of haat het.” 

Meer info over hem is te vinden op de website van het historische 

orgel van Chaource. Daar kunt u zijn orgelspel ook beluisteren: 

http://www.orgue-chaource.fr 

 

De volgende concerten zijn op 13 augustus door Stephan van de 

Wijgert uit Amsterdam en op 3 september door Reinhard Siegert uit 

Keulen. Meer informatie over deze concerten leest u in de volgende 

nieuwsbrief. 

 

ROZENKRANSGEBED 
 

De Rozenkransgroep Boomkerk heeft in juli 

vakantie. 

Dinsdag 28 juni wordt afgesloten met een koud 

buffet na de viering.  

De eerste keer na de zomer is weer op  

dinsdag 16 augustus; vanwege het feest van Maria 

Tenhemelopneming is dat met uitstelling van het H. Sacrament.  

 

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

 

AGENDA  LOCATIE   AUGUSTINUS   

ma 20 juni 19.30 Tuinzaal Klaverjasclub 

di 21 juni 19.00 Kerk/TZ repetitie Agneskoor 
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vr 24 juni 19.00 Kerk/TZ Repetitie Augustinuskoor 

za 25 juni 10.00- 19.00 kerk orgelstudie 

ma 27 juni 19.00 Tuinzaal Klaverjasclub 

di 28 juni 19.00 Kerk Repetitie Agneskoor 

vr 1 juli 09.00 Hobbyr Verzendklaar maken parochieblad 

19.00 Kerk/TZ repetitie Augustinuskoor 

za 2 juli 15.00 Kerk/TZ Orgelconcert door: 

 
Jonathan Oldengarm Montréal (Canada) 

ma 4 juli 19.30 Tuinzaal Klaverjasclub 

19.30 Pastorie Pastoraal Team Augustinus 

di 5 juli 19.00 Pastorie  P&O  Gesprek 

20.00 Pastorie P&O  Vergadering 

zo 10 juli 10.30 Kerk Het koor 'Ars Musica' uit Purmerend 

 
         zingt tijdens de viering 

ma 11 juli 19.00 Tuinzaal Klaverjasclub 

ma 18 juli 19.30 Tuinzaal Klaverjasclub 

di 19 juli 19.00 Kerk/TZ Repetitie Agneskoor 

za 23 juli 9.00 Kerk/TZ Cemsto 

ma 25 juli 19.30 Tuinzaal Klaverjasclub 

19.30 Pastorie Liturgiegroep 

 

ORGELCONCERT IN DE AUGUSTINUSKERK 

OP ZATERDAG 2 JULI 
 

Dit concert wordt gegeven door 

Jonathan Oldengarm uit Montréal 

(Canada). Sinds 2008 is hij daar 

‘Director of Music’ van de kerk van 

St. Andrew and St. Paul, Montreal. 

Ook is hij docent van de Schulich 

School of Music, onderdeel van de 

McGill University in Montreal. 

Meer informatie volgt via flyers. 
 

Het concert begint om 15.00 uur. 

 Aansluitend is er een drankje en hapje.  

 De toegang is vrij, collecte na afloop.  
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AGENDA  LOCATIE  VINCENTIUSKERK  

 ma 20 juni 14.00 Pastoraal Team Vincentius 

20.00 Koorrepetitie 

zo 26 juni 15.30 Klassiek concert kamermuziek  

ma 27 juni 20.00 Koorrepetitie 

wo 29 juni 15.00 Pastoraal Team Emmaüs 

ma 4 juli 20.00 Koorrepetitie 

wo 6 juli 10.00 Ontmoetingsochtend ‘De Liefde’ in  

   Tearoom ‘Candela’, Bilderdijkstraat 61 

za 16 juli 14.00 Zonnebloem, spelletjesmiddag 

 

KLASSIEK CONCERT IN DE VINCENTIUSKERK 

‘BACHS EN MOZARTS ZONEN’ 
 

Samen met fluitiste Sachiyo Hayashi speelt pianiste Mayumi Eguro 

een concert met een interessant programma rond de zonen van J.S. 

Bach en de zoon van W.A. Mozart.  

Mayumi Eguro heeft in het verleden 

ook wel in de vieringen in de 

Vincetniuskerk gespeeld. 

Voor dit concert wordt toegang 

gevraagd. In de voorverkoop  

geldt reductie, online via 

www.mayumieguro.com 
 

Aanvang 15:30 uur. 
 

Programma: 
 

C.Ph.E Bach Sonate in Bes groot,  

 Hamburger Sonate 

J.Ch. Bach Sonate in A groot 

F.X. Mozart Rondo in E klein 

W.A. Mozart Sonate in G groot  

 (KV 379) 
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ACTIVITEITEN IN DE PAROCHIE OP EEN RIJ 
 

 

IN DE BOOMKERK  (Kerk en Parochiecentrum) 
 

Vrijdag 1 en 8 juli: Rock Solid (8 juli: jaarafsluiting) 
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.  Tijd: 19.00 – 20.30 uur. 
 

Zaterdag 2, 16 en 30 juli: Openstelling Boomkerk 

Van 14.00-16.00 uur is de kerk open voor bezichtiging en bezinning.  
 

Zaterdag 9 juli: Orgelconcert 

Orgelconcert op het Hilgers-orgel  

door Martine Kürschner uit Berlijn (Duitsland);  meer info, zie pag. 3.  

Toegang gratis, (vrijwillige bijdrage) Aanvang 16.00 uur. 
 

Zaterdag 23 juli: Orgelconcert 

Orgelconcert op het Hilgers-orgel  

door Géraud Guillemot uit Chaource (Frankrijk); meer info, zie pag. 3.  

Toegang gratis, (vrijwillige bijdrage) Aanvang 16.00 uur. 

 

 

IN DE AUGUSTINUSKERK 
 

Zaterdag 2 juli: Orgelconcert 

Orgelconcert op het Cavaillé-Coll-orgel 

door Jonathan Oldengarm uit Montréal (Canada); meer info op pag. 5.  

Toegang gratis, (vrijwillige bijdrage) Aanvang 15.00 uur. 

  

Zondag 10 juli: Koor ‘Ars Musica’  
Ars Musica is een gemengd, interkerkelijk 

koor uit Purmerend o.l.v. Marcel Settels.  

Zij zullen zingen tijdens de viering.  

Aanvang 10.30 uur. 
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IN DE VINCENTIUSKERK 
 

Zondag 26 juni: Concert ‘Bachs en Mozarts zonen’ 

Klassiek concert door Sachiyo Hayashi en Mayumi Eguro. 

Aanvang 15.30 uur. 

Online reserveren € 15.-  Aan de deur € 18.-   

Meer informatie en reserveren: www.mayumieguro.com 

Zie pag. 6. 
 

Woensdag 6 juli: Ontmoetingsochtend ‘De Liefde’ 

10.00-11.30 uur, Tearoom Chocolaterie ‘Candela’, Bilderdijkstraat 61. 

Maandelijks komen mensen van voormalige kerk ‘De Liefde’ bij 

elkaar voor ontmoeting, iedere eerste woensdag van de maand.  
 

Zaterdag 16 juli: Zonnebloemmiddag 

14.00-16.00 uur, Spelletjesmiddag. 

Voor meer informatie en opgave: 

dhr. Donald van der Zwan, tel. (06) 10 24 54 91. 

 

 

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. 
 

 

Het parochieblad ‘Geloven in West’ komt uit op zondag 3 juli.  

 

De volgende Nieuwsbrief verschijnt op 31 juli 2016.  

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 
E-mail:  info@rkamsterdamwest.nl 


