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Diocesaan Heiligdom O.L.V. ter Nood 

Hoogeweg 65 

1851 PJ, Heiloo 

Tel. Secretariaat: 072 505 1288 

Website: www.olvternood.nl 

 

In de komende maanden staan er twee grote 

activiteiten op het programma bij O.L.V. ter Nood. 

1. Maandag 15 augustus: Hoogfeest O.L.V. ten Hemelopneming 

Maandag 15 augustus wordt naar traditie bij O.L.V. ter Nood het 

Hoogfeest van O.L.V. ten Hemelopneming groots gevierd.  

Het dagprogramma is: 11.30u Rozenkransgebed; 12.00u Heilige Mis 

met Mgr. Hendriks als hoofdcelebrant; 14.45u Plechtig Marialof 

2. Zondag 4 september: Runxput-lezing  

Dit jaar wordt de Runxput-lezing verzorgd door de theoloog, Peter 

Vermaat. Hij zal vertellen over het leven van de Nederlandse 

martelaar Titus Brandsma, die in de Tweede Wereldoorlog vermoord 

is omwille van zijn principiële verzet als journalist tegen het 

Naziregime. De lezing begint om 14.00 u.  

3. Zondag 18 september: West-Friese Bedevaart  
Zondag 18 september 2016 wordt voor de 109e keer de West-Friese 

Bedevaart naar Onze Lieve Vrouw ter Nood georganiseerd. Mensen 

van binnen en buiten West-Friesland komen naar Heiloo om op 

voorspraak van Maria te bidden tot God, te danken, om troost en rust 

te vinden, of gewoon om de liefdevolle nabijheid van de Hemel-

moeder bijzonder te ervaren. Er zijn zoveel redenen om tot Maria te 

gaan, zeker in deze tijd.  

        NIEUWSBRIEF NR. 31 

 

            31 juli – 28 augustus 2016 
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Het dagprogramma is:  

10.30u Heilige Mis met Mgr. Hendriks als hoofdcelebrant;  

11.45u Pauze met biechtgelegenheid; 12.45u Stille Aanbidding; 

13.15u Plechtig Marialof met Rozenkransgebed. 
 

 

VIERINGEN MET MARIA TENHEMELOPNEMING 

OP MAANDAG 15 AUGUSTUS 
 

Eucharistieviering om 10.30 uur in De Boom  

Eucharistieviering om 10.00 uur in de Augustinus 

Geen viering in Vincentiuskerk. 
 

 

MIVA-COLLECTE 

28 AUGUSTUS 
 

Op zondag 28 augustus vindt de 

jaarlijkse MIVA-collecte in de kerken 

plaats. Dat is een tweede collecte,  

hetzij een 2e rondgang tijdens de collecte, 

of een collecte na afloop van de viering 

aan de deur. 

MIVA zorgt met name voor vervoers-

middelen voor de gezondheidszorg, zoals 

ambulances en busjes voor patiëntenvervoer, maar ook motoren en 

scooters voor doctoren en verpleegkundigen. 

Dit jaar wordt aandacht gevraagd voor een heel bijzonder project in 

India: hulp aan terminaal zieken. Zorg voor mensen die stervende 

zijn is in India niet vanzelfsprekend. Zeker voor de allerarmsten is 

deze zorg niet beschikbaar. Gelukkig zorgt de Indiase katholieke 

Gezondheidszorgorganisatie CHAI (Catholic Health Association of 

India) ervoor dat dit gaat veranderen. 

Zij zijn bezig een netwerk van palliatieve centra op te richten. 

Uiteindelijk wil men 300 centra in heel India openen, zodat deze 

cruciale hulp voor veel mensen bereikbaar wordt. DHAI heeft MIVA 

gevraagd om ondersteuning in de vorm van ambulances voor het 

noodzakelijke vervoer van patiënten. 
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Met uw gift maakt u het MIVA mogelijk om voor deze ambulances 

te zorgen. Doet u mee? Geef dan aan de extra collecte op zondag  

28 augustus a.s. of stort uw gift op rek.nr. NL42 INB 000 000 2950 

t.n.v. MIVA, ’s-Hertogenbosch. 

 

 

AGENDA  LOCATIE   DE   BOOM    

      

za 6 aug. 14.00 kerk Kerk open voor bezichtiging en gebed  

za 13 aug. 16.00 kerk Orgelconcert Stephan van de Wijgert  

di 16 aug. 15.00 kapel Rozenkransgebed, 1e keer na de vakantie 

za 20 aug. 14.00 kerk Kerk open voor bezichtiging en gebed  

za 27 aug. 14.00 kerk Huwelijksviering  

za 3 sept. 16.00 kerk Orgelconcert Reinhard Siegert  
 

 

ROZENKRANSGEBED 
 

Op dinsdag 16 augustus start een nieuwe seizoen. Ter gelegenheid 

van het feest van Maria Tenhemelopneming is er dan tevens 

uitstelling van het H. Sacrament. Aanvang: 15.00 uur, in de 

Boomkapel, ingang Van Gentstraat 23 (aan de zijkant van de kerk). 

Vervolgens bent u weer iedere dinsdag om 15 uur welkom om mee te 

komen bidden. 
 

 

ZOMERCONCERTREEKS IN DE BOOMKERK 
 

In de Boomkerk vindt deze zomer een concertreeks plaats.  

Musici uit verschillende Europese steden bespelen het monumentale 

Hilgersorgel (1774). Inmiddels zijn er twee concerten geweest.  

De rest van de zomer volgen er nog twee. Ook is er op de Nationale 

Monumentendag 10 september een orgelbespeling. 

 

Het concert op 13 augustus wordt verzorgd door Stephan van de 

Wijgert uit Amsterdam. Hij is sedert 2008 verbonden als organist aan 

de kerk De Duif, aan de Prinsengracht te Amsterdam. Daar is hij de 

vaste bespeler van het Smits-orgel uit 1862-1880 van deze v.m. 

katholieke kerk (Willibrordus binnen de Veste).  

 4  

Als voornaamste taak heeft hij het 

organiseren van bespelingen bij 

verscheidene evenementen, in het 

bijzonder de serie ‘Zondagmiddag 

orgelconcerten in de Duif’ met 

jaarlijks zo’n 25 concerten. 

Stephan is ook bestuurslid van de 

Stichting Willibrordus-orgel van de 

kathedrale basiliek St. Bavo te 

Haarlem. Sinds januari 2016 is hij 

artistiek leider van de werkgroep  Stephan van de Wijgert aan de speel- 

Berne Abdijconcerten. tafel van het Smits-orgel van ‘De Duif’ 

 

Op het programma van het concert in De Boom staan de volgende 

werken: 
 

- Pilgerchor uit de opera Tannhäuser van Richard Wagner  (1813-1883),  

 (bewerking voor orgel van Franz Liszt) 

- Suite ‘Uit Holbergs tijd’, op. 40, van Edward Grieg  (1843-1907) 

 (bewerking voor orgel van Stephan van de Wijgert) 

- Prelude, op. 28 nr. 4 van Frédéric Chopin  (1810-1849) 

 (bewerking voor orgel van Franz Liszt) 

- Scherzo, op. 65 van Max Reger  (1873-1916) 

- uit Sechs Stücke in kanonischer Form, op. 56, van Robert Schumann  

 (1810-1856):  nr. 3. Andantino; nr. 4. Innig; nr. 5   Nicht zu schnell 

- Agnus Dei uit de Messa di Requiem van Giuseppe Verdi  (1813-1901) 

 (bewerking voor orgel van Franz Liszt) 

- Präludium und fuga in e van Felix Mendelssohn Bartholdy  (1809-1847) 

 (bewerking voor orgel van William Thomas Best 

 

De reeks wordt op 3 september afgesloten door Reinhard Siegert uit 

Keulen. Meer informatie over deze organist en het concertprogramma 

kunt u later in de maand lezen op de website en in de volgende 

nieuwsbrief. 

 

De concerten beginnen om 16.00 uur, en de toegang is vrij 

(vrijwillige bijdrage na afloop). 

U bent van harte uitgenodigd voor een drankje na afloop. 
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AGENDA  LOCATIE   AUGUSTINUS   

     

ma 1 aug 19.00 Tuinzaal Klaverjasclub 

di 2 aug 19.00 Kerk/TZ repetitie Agneskoor 

ma 8 aug 19.00 Tuinzaal Klaverjasclub 

di 9 aug  11.00 Pastorie P&O vergadering 

vr 12 aug 14.00 Kerk Orgelstudie 

ma 15 aug 19.00 Tuinzaal Klaverjasclub 

di 16 aug 19.30 Pastorie Pastoraal Team Augustinus 

ma 22 aug 14.00 Pastorie Augustinusleesgroep 

  19.30 Pastorie  Bespreking Werkplan 

  19.00 Tuinzaal Klaverjasclub 

di 23 aug 19.00 kerk/TZ Repetitie Agneskoor 

vr 26 aug 19.00 Kerk/TZ Repetitie Augustinuskoor 

ma 29 aug 19.00 Tuinzaal Klaverjasclub 

di 30 aug 19.00 Kerk/TZ Repetitie Agneskoor 

 

 
 

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 (v.a. 9 aug.) 

woensdag, donderdag en 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  
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AGENDA  LOCATIE  VINCENTIUSKERK  

    

wo 3 aug. 10.00 Ontmoetingochtend 'De Liefde', in  

   Tearoom Candela, Bilderdijkstraat 61 

za 13 aug. 14.00 Zonnebloem Oud-West, knutselmiddag 

wo 24 aug. 15.00 Pastoraal Team Emmaüs 

ma 29 aug. 14.00 Pastoraal Team Vincentius 

  20.00 Koorrepetitie 
 

 

NEDERLANDSE PELGRIMS ARRIVEREN IN 

KRAKAU VOOR WERELDJONGERENDAGEN 
 

Maandag 25 juli jl. arriveerden negenhonderd 

Nederlandse pelgrims in het Poolse Krakau om 

deel te nemen aan de Wereldjongerendagen 

(WJD) 2016. Op het zesdaagse Rooms-

Katholieke mega-festival worden 1,5 miljoen 

jongeren verwacht uit alle continenten. Paus 

Franciscus arriveert komende woensdag in 

Krakau (Kraków). 
 

De Wereldjongerendagen zijn het grootste internationale jongereneve-

nement ter wereld. Zes dagen lang kunnen festivalgangers verspreid 

over de stad deelnemen aan kleine en grootschalige culturele festivals, 

katholieke vieringen, concerten, ontmoetingen en theatervoorstellingen. 

Op verschillende momenten komen alle festivalgangers bij elkaar om 

samen met de paus te bidden en de mis te vieren. 
 

Dinsdag wordt de WJD officieel 

geopend met een wandeltocht door  

de stad met de ‘Spark of Mercy’,  

de vlam die onafgebroken brandt in 

het heiligdom van de Goddelijke 

Barmhartigheid in Krakau (zie foto).  

In 2003 zegende paus Johannes 

Paulus II het vuur en riep de Polen 

op om ‘de vlam van barmhartigheid 

door te geven aan de wereld.’  
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Er zal tijdens deze Wereldjongerendagen veel aandacht uitgaan naar het 

levensverhaal van paus Johannes Paulus II, de eerste Poolse paus in de 

geschiedenis en de oprichter van de Wereldjongerendagen in 1984.  

Donderdag voegt paus Franciscus zich bij de festivalgangers.  

In een videoboodschap aan hen, die het Vaticaan in de afgelopen 

week verspreidde, geeft de paus aan erg naar de ontmoeting met de 

jongeren van over de hele wereld uit te zien. 

 „Ik wens werkelijk jullie te ontmoeten, om de wereld een nieuw 

teken van harmonie te geven, een mozaïek van verschillende 

gezichten, zoveel rassen, talen, volken en culturen, maar verenigd in 

de naam van Jezus, die het Gezicht van de Barmhartigheid is.” 

(https://youtu.be/Pd4JkPwGOYc) 
 

Tijdens de welkomstceremonie op donderdag, zal paus Franciscus 

begroet worden door een grote groep jongeren die de vlag van hun 

eigen land dragen. Nederland wordt vertegenwoordigd door Martijn 

de Waal uit bisdom Breda. Ook hebben een aantal Nederlandse 

jongeren een speciale uitnodiging ontvangen om bij verschillende 

festiviteiten vooraan op het podium te zitten, onder andere bij de 

avondwake op zaterdagavond. 
 Uit: rkkerk.nl 
 

 

ACTIVITEITEN IN DE PAROCHIE OP EEN RIJ 
 

IN DE BOOMKERK  (Kerk en Parochiecentrum) 
 

Zaterdag 13 augustus: Orgelconcert 

Orgelconcert op het Hilgers-orgel  

door Stephan van de Wijgert uit Amsterdam, zie blz. 4. 

Toegang gratis  (vrijwillige bijdrage); aanvang 16.00 uur. 
 

Zaterdag 3 september: Orgelconcert 

Orgelconcert op het Hilgers-orgel  

door Reinhard Siegert uit Keulen. 

Toegang gratis  (vrijwillige bijdrage); aanvang 16.00 uur. 

 

IN DE AUGUSTINUSKERK 
 

Geen activiteiten  
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IN DE VINCENTIUSKERK 
 

Zaterdag 13 augustus: Zonnebloem-middag 

Knutselmiddag; voor meer info: Donald van der Zwan,  

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

Tijd: 14.00 – 17.00 uur. 

 

 

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. 
 

Vakantie 

 

         

 

 

De volgende Nieuwsbrief verschijnt op 28 augustus 2016.  

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

Kopij voor het parochieblad ‘Geloven in West’ graag inleveren 

voor 22 augustus. Het blad verschijnt op 18 september. 

 
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 
 augustinus@rkamsterdamwest.nl 
 

Website: www.rkamsterdamwest.nl 
E-mail:  info@rkamsterdamwest.nl 
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Diocesaan Heiligdom O.L.V. ter Nood 

Hoogeweg 65 

1851 PJ, Heiloo 

Tel. Secretariaat: 072 505 1288 

Website: www.olvternood.nl 

 

In de komende maanden staan er twee grote 

activiteiten op het programma bij O.L.V. ter Nood. 

1. Maandag 15 augustus: Hoogfeest O.L.V. ten Hemelopneming 

Maandag 15 augustus wordt naar traditie bij O.L.V. ter Nood het 

Hoogfeest van O.L.V. ten Hemelopneming groots gevierd.  

Het dagprogramma is: 11.30u Rozenkransgebed; 12.00u Heilige Mis 

met Mgr. Hendriks als hoofdcelebrant; 14.45u Plechtig Marialof 

2. Zondag 4 september: Runxput-lezing  

Dit jaar wordt de Runxput-lezing verzorgd door de theoloog, Peter 

Vermaat. Hij zal vertellen over het leven van de Nederlandse 

martelaar Titus Brandsma, die in de Tweede Wereldoorlog vermoord 

is omwille van zijn principiële verzet als journalist tegen het 

Naziregime. De lezing begint om 14.00 u.  

3. Zondag 18 september: West-Friese Bedevaart  
Zondag 18 september 2016 wordt voor de 109e keer de West-Friese 

Bedevaart naar Onze Lieve Vrouw ter Nood georganiseerd. Mensen 

van binnen en buiten West-Friesland komen naar Heiloo om op 

voorspraak van Maria te bidden tot God, te danken, om troost en rust 

te vinden, of gewoon om de liefdevolle nabijheid van de Hemel-

moeder bijzonder te ervaren. Er zijn zoveel redenen om tot Maria te 

gaan, zeker in deze tijd.  

        NIEUWSBRIEF NR. 31 

 

            31 juli – 28 augustus 2016 
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Het dagprogramma is:  

10.30u Heilige Mis met Mgr. Hendriks als hoofdcelebrant;  

11.45u Pauze met biechtgelegenheid; 12.45u Stille Aanbidding; 

13.15u Plechtig Marialof met Rozenkransgebed. 
 

 

VIERINGEN MET MARIA TENHEMELOPNEMING 

OP MAANDAG 15 AUGUSTUS 
 

Eucharistieviering om 10.30 uur in De Boom  

Eucharistieviering om 10.00 uur in de Augustinus 

Geen viering in Vincentiuskerk. 
 

 

MIVA-COLLECTE 

28 AUGUSTUS 
 

Op zondag 28 augustus vindt de 

jaarlijkse MIVA-collecte in de kerken 

plaats. Dat is een tweede collecte,  

hetzij een 2e rondgang tijdens de collecte, 

of een collecte na afloop van de viering 

aan de deur. 

MIVA zorgt met name voor vervoers-

middelen voor de gezondheidszorg, zoals 

ambulances en busjes voor patiëntenvervoer, maar ook motoren en 

scooters voor doctoren en verpleegkundigen. 

Dit jaar wordt aandacht gevraagd voor een heel bijzonder project in 

India: hulp aan terminaal zieken. Zorg voor mensen die stervende 

zijn is in India niet vanzelfsprekend. Zeker voor de allerarmsten is 

deze zorg niet beschikbaar. Gelukkig zorgt de Indiase katholieke 

Gezondheidszorgorganisatie CHAI (Catholic Health Association of 

India) ervoor dat dit gaat veranderen. 

Zij zijn bezig een netwerk van palliatieve centra op te richten. 

Uiteindelijk wil men 300 centra in heel India openen, zodat deze 

cruciale hulp voor veel mensen bereikbaar wordt. DHAI heeft MIVA 

gevraagd om ondersteuning in de vorm van ambulances voor het 

noodzakelijke vervoer van patiënten. 
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Met uw gift maakt u het MIVA mogelijk om voor deze ambulances 

te zorgen. Doet u mee? Geef dan aan de extra collecte op zondag  

28 augustus a.s. of stort uw gift op rek.nr. NL42 INB 000 000 2950 

t.n.v. MIVA, ’s-Hertogenbosch. 

 

 

AGENDA  LOCATIE   DE   BOOM    

      

za 6 aug. 14.00 kerk Kerk open voor bezichtiging en gebed  

za 13 aug. 16.00 kerk Orgelconcert Stephan van de Wijgert  

di 16 aug. 15.00 kapel Rozenkransgebed, 1e keer na de vakantie 

za 20 aug. 14.00 kerk Kerk open voor bezichtiging en gebed  

za 27 aug. 14.00 kerk Huwelijksviering  

za 3 sept. 16.00 kerk Orgelconcert Reinhard Siegert  
 

 

ROZENKRANSGEBED 
 

Op dinsdag 16 augustus start een nieuwe seizoen. Ter gelegenheid 

van het feest van Maria Tenhemelopneming is er dan tevens 

uitstelling van het H. Sacrament. Aanvang: 15.00 uur, in de 

Boomkapel, ingang Van Gentstraat 23 (aan de zijkant van de kerk). 

Vervolgens bent u weer iedere dinsdag om 15 uur welkom om mee te 

komen bidden. 
 

 

ZOMERCONCERTREEKS IN DE BOOMKERK 
 

In de Boomkerk vindt deze zomer een concertreeks plaats.  

Musici uit verschillende Europese steden bespelen het monumentale 

Hilgersorgel (1774). Inmiddels zijn er twee concerten geweest.  

De rest van de zomer volgen er nog twee. Ook is er op de Nationale 

Monumentendag 10 september een orgelbespeling. 

 

Het concert op 13 augustus wordt verzorgd door Stephan van de 

Wijgert uit Amsterdam. Hij is sedert 2008 verbonden als organist aan 

de kerk De Duif, aan de Prinsengracht te Amsterdam. Daar is hij de 

vaste bespeler van het Smits-orgel uit 1862-1880 van deze v.m. 

katholieke kerk (Willibrordus binnen de Veste).  

 4  

Als voornaamste taak heeft hij het 

organiseren van bespelingen bij 

verscheidene evenementen, in het 

bijzonder de serie ‘Zondagmiddag 

orgelconcerten in de Duif’ met 

jaarlijks zo’n 25 concerten. 

Stephan is ook bestuurslid van de 

Stichting Willibrordus-orgel van de 

kathedrale basiliek St. Bavo te 

Haarlem. Sinds januari 2016 is hij 

artistiek leider van de werkgroep  Stephan van de Wijgert aan de speel- 

Berne Abdijconcerten. tafel van het Smits-orgel van ‘De Duif’ 

 

Op het programma van het concert in De Boom staan de volgende 

werken: 
 

- Pilgerchor uit de opera Tannhäuser van Richard Wagner  (1813-1883),  

 (bewerking voor orgel van Franz Liszt) 

- Suite ‘Uit Holbergs tijd’, op. 40, van Edward Grieg  (1843-1907) 

 (bewerking voor orgel van Stephan van de Wijgert) 

- Prelude, op. 28 nr. 4 van Frédéric Chopin  (1810-1849) 

 (bewerking voor orgel van Franz Liszt) 

- Scherzo, op. 65 van Max Reger  (1873-1916) 

- uit Sechs Stücke in kanonischer Form, op. 56, van Robert Schumann  

 (1810-1856):  nr. 3. Andantino; nr. 4. Innig; nr. 5   Nicht zu schnell 

- Agnus Dei uit de Messa di Requiem van Giuseppe Verdi  (1813-1901) 

 (bewerking voor orgel van Franz Liszt) 

- Präludium und fuga in e van Felix Mendelssohn Bartholdy  (1809-1847) 

 (bewerking voor orgel van William Thomas Best 

 

De reeks wordt op 3 september afgesloten door Reinhard Siegert uit 

Keulen. Meer informatie over deze organist en het concertprogramma 

kunt u later in de maand lezen op de website en in de volgende 

nieuwsbrief. 

 

De concerten beginnen om 16.00 uur, en de toegang is vrij 

(vrijwillige bijdrage na afloop). 

U bent van harte uitgenodigd voor een drankje na afloop. 
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AGENDA  LOCATIE   AUGUSTINUS   

     

ma 1 aug 19.00 Tuinzaal Klaverjasclub 

di 2 aug 19.00 Kerk/TZ repetitie Agneskoor 

ma 8 aug 19.00 Tuinzaal Klaverjasclub 

di 9 aug  11.00 Pastorie P&O vergadering 

vr 12 aug 14.00 Kerk Orgelstudie 

ma 15 aug 19.00 Tuinzaal Klaverjasclub 

di 16 aug 19.30 Pastorie Pastoraal Team Augustinus 

ma 22 aug 14.00 Pastorie Augustinusleesgroep 

  19.30 Pastorie  Bespreking Werkplan 

  19.00 Tuinzaal Klaverjasclub 

di 23 aug 19.00 kerk/TZ Repetitie Agneskoor 

vr 26 aug 19.00 Kerk/TZ Repetitie Augustinuskoor 

ma 29 aug 19.00 Tuinzaal Klaverjasclub 

di 30 aug 19.00 Kerk/TZ Repetitie Agneskoor 

 

 
 

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 (v.a. 9 aug.) 

woensdag, donderdag en 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  
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AGENDA  LOCATIE  VINCENTIUSKERK  

    

wo 3 aug. 10.00 Ontmoetingochtend 'De Liefde', in  

   Tearoom Candela, Bilderdijkstraat 61 

za 13 aug. 14.00 Zonnebloem Oud-West, knutselmiddag 

wo 24 aug. 15.00 Pastoraal Team Emmaüs 

ma 29 aug. 14.00 Pastoraal Team Vincentius 

  20.00 Koorrepetitie 
 

 

NEDERLANDSE PELGRIMS ARRIVEREN IN 

KRAKAU VOOR WERELDJONGERENDAGEN 
 

Maandag 25 juli jl. arriveerden negenhonderd 

Nederlandse pelgrims in het Poolse Krakau om 

deel te nemen aan de Wereldjongerendagen 

(WJD) 2016. Op het zesdaagse Rooms-

Katholieke mega-festival worden 1,5 miljoen 

jongeren verwacht uit alle continenten. Paus 

Franciscus arriveert komende woensdag in 

Krakau (Kraków). 
 

De Wereldjongerendagen zijn het grootste internationale jongereneve-

nement ter wereld. Zes dagen lang kunnen festivalgangers verspreid 

over de stad deelnemen aan kleine en grootschalige culturele festivals, 

katholieke vieringen, concerten, ontmoetingen en theatervoorstellingen. 

Op verschillende momenten komen alle festivalgangers bij elkaar om 

samen met de paus te bidden en de mis te vieren. 
 

Dinsdag wordt de WJD officieel 

geopend met een wandeltocht door  

de stad met de ‘Spark of Mercy’,  

de vlam die onafgebroken brandt in 

het heiligdom van de Goddelijke 

Barmhartigheid in Krakau (zie foto).  

In 2003 zegende paus Johannes 

Paulus II het vuur en riep de Polen 

op om ‘de vlam van barmhartigheid 

door te geven aan de wereld.’  
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Er zal tijdens deze Wereldjongerendagen veel aandacht uitgaan naar het 

levensverhaal van paus Johannes Paulus II, de eerste Poolse paus in de 

geschiedenis en de oprichter van de Wereldjongerendagen in 1984.  

Donderdag voegt paus Franciscus zich bij de festivalgangers.  

In een videoboodschap aan hen, die het Vaticaan in de afgelopen 

week verspreidde, geeft de paus aan erg naar de ontmoeting met de 

jongeren van over de hele wereld uit te zien. 

 „Ik wens werkelijk jullie te ontmoeten, om de wereld een nieuw 

teken van harmonie te geven, een mozaïek van verschillende 

gezichten, zoveel rassen, talen, volken en culturen, maar verenigd in 

de naam van Jezus, die het Gezicht van de Barmhartigheid is.” 

(https://youtu.be/Pd4JkPwGOYc) 
 

Tijdens de welkomstceremonie op donderdag, zal paus Franciscus 

begroet worden door een grote groep jongeren die de vlag van hun 

eigen land dragen. Nederland wordt vertegenwoordigd door Martijn 

de Waal uit bisdom Breda. Ook hebben een aantal Nederlandse 

jongeren een speciale uitnodiging ontvangen om bij verschillende 

festiviteiten vooraan op het podium te zitten, onder andere bij de 

avondwake op zaterdagavond. 
 Uit: rkkerk.nl 
 

 

ACTIVITEITEN IN DE PAROCHIE OP EEN RIJ 
 

IN DE BOOMKERK  (Kerk en Parochiecentrum) 
 

Zaterdag 13 augustus: Orgelconcert 

Orgelconcert op het Hilgers-orgel  

door Stephan van de Wijgert uit Amsterdam, zie blz. 4. 

Toegang gratis  (vrijwillige bijdrage); aanvang 16.00 uur. 
 

Zaterdag 3 september: Orgelconcert 

Orgelconcert op het Hilgers-orgel  

door Reinhard Siegert uit Keulen. 

Toegang gratis  (vrijwillige bijdrage); aanvang 16.00 uur. 

 

IN DE AUGUSTINUSKERK 
 

Geen activiteiten  
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IN DE VINCENTIUSKERK 
 

Zaterdag 13 augustus: Zonnebloem-middag 

Knutselmiddag; voor meer info: Donald van der Zwan,  

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

Tijd: 14.00 – 17.00 uur. 

 

 

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. 
 

Vakantie 

 

         

 

 

De volgende Nieuwsbrief verschijnt op 28 augustus 2016.  

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

Kopij voor het parochieblad ‘Geloven in West’ graag inleveren 

voor 22 augustus. Het blad verschijnt op 18 september. 

 
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 
 augustinus@rkamsterdamwest.nl 
 

Website: www.rkamsterdamwest.nl 
E-mail:  info@rkamsterdamwest.nl 



 1  

 
 
 

 

 
Diocesaan Heiligdom O.L.V. ter Nood 

Hoogeweg 65 

1851 PJ, Heiloo 

Tel. Secretariaat: 072 505 1288 

Website: www.olvternood.nl 

 

In de komende maanden staan er twee grote 

activiteiten op het programma bij O.L.V. ter Nood. 

1. Maandag 15 augustus: Hoogfeest O.L.V. ten Hemelopneming 

Maandag 15 augustus wordt naar traditie bij O.L.V. ter Nood het 

Hoogfeest van O.L.V. ten Hemelopneming groots gevierd.  

Het dagprogramma is: 11.30u Rozenkransgebed; 12.00u Heilige Mis 

met Mgr. Hendriks als hoofdcelebrant; 14.45u Plechtig Marialof 

2. Zondag 4 september: Runxput-lezing  

Dit jaar wordt de Runxput-lezing verzorgd door de theoloog, Peter 

Vermaat. Hij zal vertellen over het leven van de Nederlandse 

martelaar Titus Brandsma, die in de Tweede Wereldoorlog vermoord 

is omwille van zijn principiële verzet als journalist tegen het 

Naziregime. De lezing begint om 14.00 u.  

3. Zondag 18 september: West-Friese Bedevaart  
Zondag 18 september 2016 wordt voor de 109e keer de West-Friese 

Bedevaart naar Onze Lieve Vrouw ter Nood georganiseerd. Mensen 

van binnen en buiten West-Friesland komen naar Heiloo om op 

voorspraak van Maria te bidden tot God, te danken, om troost en rust 

te vinden, of gewoon om de liefdevolle nabijheid van de Hemel-

moeder bijzonder te ervaren. Er zijn zoveel redenen om tot Maria te 

gaan, zeker in deze tijd.  

        NIEUWSBRIEF NR. 31 

 

            31 juli – 28 augustus 2016 
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Het dagprogramma is:  

10.30u Heilige Mis met Mgr. Hendriks als hoofdcelebrant;  

11.45u Pauze met biechtgelegenheid; 12.45u Stille Aanbidding; 

13.15u Plechtig Marialof met Rozenkransgebed. 
 

 

VIERINGEN MET MARIA TENHEMELOPNEMING 

OP MAANDAG 15 AUGUSTUS 
 

Eucharistieviering om 10.30 uur in De Boom  

Eucharistieviering om 10.00 uur in de Augustinus 

Geen viering in Vincentiuskerk. 
 

 

MIVA-COLLECTE 

28 AUGUSTUS 
 

Op zondag 28 augustus vindt de 

jaarlijkse MIVA-collecte in de kerken 

plaats. Dat is een tweede collecte,  

hetzij een 2e rondgang tijdens de collecte, 

of een collecte na afloop van de viering 

aan de deur. 

MIVA zorgt met name voor vervoers-

middelen voor de gezondheidszorg, zoals 

ambulances en busjes voor patiëntenvervoer, maar ook motoren en 

scooters voor doctoren en verpleegkundigen. 

Dit jaar wordt aandacht gevraagd voor een heel bijzonder project in 

India: hulp aan terminaal zieken. Zorg voor mensen die stervende 

zijn is in India niet vanzelfsprekend. Zeker voor de allerarmsten is 

deze zorg niet beschikbaar. Gelukkig zorgt de Indiase katholieke 

Gezondheidszorgorganisatie CHAI (Catholic Health Association of 

India) ervoor dat dit gaat veranderen. 

Zij zijn bezig een netwerk van palliatieve centra op te richten. 

Uiteindelijk wil men 300 centra in heel India openen, zodat deze 

cruciale hulp voor veel mensen bereikbaar wordt. DHAI heeft MIVA 

gevraagd om ondersteuning in de vorm van ambulances voor het 

noodzakelijke vervoer van patiënten. 
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Met uw gift maakt u het MIVA mogelijk om voor deze ambulances 

te zorgen. Doet u mee? Geef dan aan de extra collecte op zondag  

28 augustus a.s. of stort uw gift op rek.nr. NL42 INB 000 000 2950 

t.n.v. MIVA, ’s-Hertogenbosch. 

 

 

AGENDA  LOCATIE   DE   BOOM    

      

za 6 aug. 14.00 kerk Kerk open voor bezichtiging en gebed  

za 13 aug. 16.00 kerk Orgelconcert Stephan van de Wijgert  

di 16 aug. 15.00 kapel Rozenkransgebed, 1e keer na de vakantie 

za 20 aug. 14.00 kerk Kerk open voor bezichtiging en gebed  

za 27 aug. 14.00 kerk Huwelijksviering  

za 3 sept. 16.00 kerk Orgelconcert Reinhard Siegert  
 

 

ROZENKRANSGEBED 
 

Op dinsdag 16 augustus start een nieuwe seizoen. Ter gelegenheid 

van het feest van Maria Tenhemelopneming is er dan tevens 

uitstelling van het H. Sacrament. Aanvang: 15.00 uur, in de 

Boomkapel, ingang Van Gentstraat 23 (aan de zijkant van de kerk). 

Vervolgens bent u weer iedere dinsdag om 15 uur welkom om mee te 

komen bidden. 
 

 

ZOMERCONCERTREEKS IN DE BOOMKERK 
 

In de Boomkerk vindt deze zomer een concertreeks plaats.  

Musici uit verschillende Europese steden bespelen het monumentale 

Hilgersorgel (1774). Inmiddels zijn er twee concerten geweest.  

De rest van de zomer volgen er nog twee. Ook is er op de Nationale 

Monumentendag 10 september een orgelbespeling. 

 

Het concert op 13 augustus wordt verzorgd door Stephan van de 

Wijgert uit Amsterdam. Hij is sedert 2008 verbonden als organist aan 

de kerk De Duif, aan de Prinsengracht te Amsterdam. Daar is hij de 

vaste bespeler van het Smits-orgel uit 1862-1880 van deze v.m. 

katholieke kerk (Willibrordus binnen de Veste).  
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Als voornaamste taak heeft hij het 

organiseren van bespelingen bij 

verscheidene evenementen, in het 

bijzonder de serie ‘Zondagmiddag 

orgelconcerten in de Duif’ met 

jaarlijks zo’n 25 concerten. 

Stephan is ook bestuurslid van de 

Stichting Willibrordus-orgel van de 

kathedrale basiliek St. Bavo te 

Haarlem. Sinds januari 2016 is hij 

artistiek leider van de werkgroep  Stephan van de Wijgert aan de speel- 

Berne Abdijconcerten. tafel van het Smits-orgel van ‘De Duif’ 

 

Op het programma van het concert in De Boom staan de volgende 

werken: 
 

- Pilgerchor uit de opera Tannhäuser van Richard Wagner  (1813-1883),  

 (bewerking voor orgel van Franz Liszt) 

- Suite ‘Uit Holbergs tijd’, op. 40, van Edward Grieg  (1843-1907) 

 (bewerking voor orgel van Stephan van de Wijgert) 

- Prelude, op. 28 nr. 4 van Frédéric Chopin  (1810-1849) 

 (bewerking voor orgel van Franz Liszt) 

- Scherzo, op. 65 van Max Reger  (1873-1916) 

- uit Sechs Stücke in kanonischer Form, op. 56, van Robert Schumann  

 (1810-1856):  nr. 3. Andantino; nr. 4. Innig; nr. 5   Nicht zu schnell 

- Agnus Dei uit de Messa di Requiem van Giuseppe Verdi  (1813-1901) 

 (bewerking voor orgel van Franz Liszt) 

- Präludium und fuga in e van Felix Mendelssohn Bartholdy  (1809-1847) 

 (bewerking voor orgel van William Thomas Best 

 

De reeks wordt op 3 september afgesloten door Reinhard Siegert uit 

Keulen. Meer informatie over deze organist en het concertprogramma 

kunt u later in de maand lezen op de website en in de volgende 

nieuwsbrief. 

 

De concerten beginnen om 16.00 uur, en de toegang is vrij 

(vrijwillige bijdrage na afloop). 

U bent van harte uitgenodigd voor een drankje na afloop. 
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AGENDA  LOCATIE   AUGUSTINUS   

     

ma 1 aug 19.00 Tuinzaal Klaverjasclub 

di 2 aug 19.00 Kerk/TZ repetitie Agneskoor 

ma 8 aug 19.00 Tuinzaal Klaverjasclub 

di 9 aug  11.00 Pastorie P&O vergadering 

vr 12 aug 14.00 Kerk Orgelstudie 

ma 15 aug 19.00 Tuinzaal Klaverjasclub 

di 16 aug 19.30 Pastorie Pastoraal Team Augustinus 

ma 22 aug 14.00 Pastorie Augustinusleesgroep 

  19.30 Pastorie  Bespreking Werkplan 

  19.00 Tuinzaal Klaverjasclub 

di 23 aug 19.00 kerk/TZ Repetitie Agneskoor 

vr 26 aug 19.00 Kerk/TZ Repetitie Augustinuskoor 

ma 29 aug 19.00 Tuinzaal Klaverjasclub 

di 30 aug 19.00 Kerk/TZ Repetitie Agneskoor 

 

 
 

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 (v.a. 9 aug.) 

woensdag, donderdag en 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  
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AGENDA  LOCATIE  VINCENTIUSKERK  

    

wo 3 aug. 10.00 Ontmoetingochtend 'De Liefde', in  

   Tearoom Candela, Bilderdijkstraat 61 

za 13 aug. 14.00 Zonnebloem Oud-West, knutselmiddag 

wo 24 aug. 15.00 Pastoraal Team Emmaüs 

ma 29 aug. 14.00 Pastoraal Team Vincentius 

  20.00 Koorrepetitie 
 

 

NEDERLANDSE PELGRIMS ARRIVEREN IN 

KRAKAU VOOR WERELDJONGERENDAGEN 
 

Maandag 25 juli jl. arriveerden negenhonderd 

Nederlandse pelgrims in het Poolse Krakau om 

deel te nemen aan de Wereldjongerendagen 

(WJD) 2016. Op het zesdaagse Rooms-

Katholieke mega-festival worden 1,5 miljoen 

jongeren verwacht uit alle continenten. Paus 

Franciscus arriveert komende woensdag in 

Krakau (Kraków). 
 

De Wereldjongerendagen zijn het grootste internationale jongereneve-

nement ter wereld. Zes dagen lang kunnen festivalgangers verspreid 

over de stad deelnemen aan kleine en grootschalige culturele festivals, 

katholieke vieringen, concerten, ontmoetingen en theatervoorstellingen. 

Op verschillende momenten komen alle festivalgangers bij elkaar om 

samen met de paus te bidden en de mis te vieren. 
 

Dinsdag wordt de WJD officieel 

geopend met een wandeltocht door  

de stad met de ‘Spark of Mercy’,  

de vlam die onafgebroken brandt in 

het heiligdom van de Goddelijke 

Barmhartigheid in Krakau (zie foto).  

In 2003 zegende paus Johannes 

Paulus II het vuur en riep de Polen 

op om ‘de vlam van barmhartigheid 

door te geven aan de wereld.’  
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Er zal tijdens deze Wereldjongerendagen veel aandacht uitgaan naar het 

levensverhaal van paus Johannes Paulus II, de eerste Poolse paus in de 

geschiedenis en de oprichter van de Wereldjongerendagen in 1984.  

Donderdag voegt paus Franciscus zich bij de festivalgangers.  

In een videoboodschap aan hen, die het Vaticaan in de afgelopen 

week verspreidde, geeft de paus aan erg naar de ontmoeting met de 

jongeren van over de hele wereld uit te zien. 

 „Ik wens werkelijk jullie te ontmoeten, om de wereld een nieuw 

teken van harmonie te geven, een mozaïek van verschillende 

gezichten, zoveel rassen, talen, volken en culturen, maar verenigd in 

de naam van Jezus, die het Gezicht van de Barmhartigheid is.” 

(https://youtu.be/Pd4JkPwGOYc) 
 

Tijdens de welkomstceremonie op donderdag, zal paus Franciscus 

begroet worden door een grote groep jongeren die de vlag van hun 

eigen land dragen. Nederland wordt vertegenwoordigd door Martijn 

de Waal uit bisdom Breda. Ook hebben een aantal Nederlandse 

jongeren een speciale uitnodiging ontvangen om bij verschillende 

festiviteiten vooraan op het podium te zitten, onder andere bij de 

avondwake op zaterdagavond. 
 Uit: rkkerk.nl 
 

 

ACTIVITEITEN IN DE PAROCHIE OP EEN RIJ 
 

IN DE BOOMKERK  (Kerk en Parochiecentrum) 
 

Zaterdag 13 augustus: Orgelconcert 

Orgelconcert op het Hilgers-orgel  

door Stephan van de Wijgert uit Amsterdam, zie blz. 4. 

Toegang gratis  (vrijwillige bijdrage); aanvang 16.00 uur. 
 

Zaterdag 3 september: Orgelconcert 

Orgelconcert op het Hilgers-orgel  

door Reinhard Siegert uit Keulen. 

Toegang gratis  (vrijwillige bijdrage); aanvang 16.00 uur. 

 

IN DE AUGUSTINUSKERK 
 

Geen activiteiten  
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IN DE VINCENTIUSKERK 
 

Zaterdag 13 augustus: Zonnebloem-middag 

Knutselmiddag; voor meer info: Donald van der Zwan,  

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

Tijd: 14.00 – 17.00 uur. 

 

 

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. 
 

Vakantie 

 

         

 

 

De volgende Nieuwsbrief verschijnt op 28 augustus 2016.  

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

Kopij voor het parochieblad ‘Geloven in West’ graag inleveren 

voor 22 augustus. Het blad verschijnt op 18 september. 

 
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 
 augustinus@rkamsterdamwest.nl 
 

Website: www.rkamsterdamwest.nl 
E-mail:  info@rkamsterdamwest.nl 
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Diocesaan Heiligdom O.L.V. ter Nood 

Hoogeweg 65 

1851 PJ, Heiloo 

Tel. Secretariaat: 072 505 1288 

Website: www.olvternood.nl 

 

In de komende maanden staan er twee grote 

activiteiten op het programma bij O.L.V. ter Nood. 

1. Maandag 15 augustus: Hoogfeest O.L.V. ten Hemelopneming 

Maandag 15 augustus wordt naar traditie bij O.L.V. ter Nood het 

Hoogfeest van O.L.V. ten Hemelopneming groots gevierd.  

Het dagprogramma is: 11.30u Rozenkransgebed; 12.00u Heilige Mis 

met Mgr. Hendriks als hoofdcelebrant; 14.45u Plechtig Marialof 

2. Zondag 4 september: Runxput-lezing  

Dit jaar wordt de Runxput-lezing verzorgd door de theoloog, Peter 

Vermaat. Hij zal vertellen over het leven van de Nederlandse 

martelaar Titus Brandsma, die in de Tweede Wereldoorlog vermoord 

is omwille van zijn principiële verzet als journalist tegen het 

Naziregime. De lezing begint om 14.00 u.  

3. Zondag 18 september: West-Friese Bedevaart  
Zondag 18 september 2016 wordt voor de 109e keer de West-Friese 

Bedevaart naar Onze Lieve Vrouw ter Nood georganiseerd. Mensen 

van binnen en buiten West-Friesland komen naar Heiloo om op 

voorspraak van Maria te bidden tot God, te danken, om troost en rust 

te vinden, of gewoon om de liefdevolle nabijheid van de Hemel-

moeder bijzonder te ervaren. Er zijn zoveel redenen om tot Maria te 

gaan, zeker in deze tijd.  

        NIEUWSBRIEF NR. 31 

 

            31 juli – 28 augustus 2016 
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Het dagprogramma is:  

10.30u Heilige Mis met Mgr. Hendriks als hoofdcelebrant;  

11.45u Pauze met biechtgelegenheid; 12.45u Stille Aanbidding; 

13.15u Plechtig Marialof met Rozenkransgebed. 
 

 

VIERINGEN MET MARIA TENHEMELOPNEMING 

OP MAANDAG 15 AUGUSTUS 
 

Eucharistieviering om 10.30 uur in De Boom  

Eucharistieviering om 10.00 uur in de Augustinus 

Geen viering in Vincentiuskerk. 
 

 

MIVA-COLLECTE 

28 AUGUSTUS 
 

Op zondag 28 augustus vindt de 

jaarlijkse MIVA-collecte in de kerken 

plaats. Dat is een tweede collecte,  

hetzij een 2e rondgang tijdens de collecte, 

of een collecte na afloop van de viering 

aan de deur. 

MIVA zorgt met name voor vervoers-

middelen voor de gezondheidszorg, zoals 

ambulances en busjes voor patiëntenvervoer, maar ook motoren en 

scooters voor doctoren en verpleegkundigen. 

Dit jaar wordt aandacht gevraagd voor een heel bijzonder project in 

India: hulp aan terminaal zieken. Zorg voor mensen die stervende 

zijn is in India niet vanzelfsprekend. Zeker voor de allerarmsten is 

deze zorg niet beschikbaar. Gelukkig zorgt de Indiase katholieke 

Gezondheidszorgorganisatie CHAI (Catholic Health Association of 

India) ervoor dat dit gaat veranderen. 

Zij zijn bezig een netwerk van palliatieve centra op te richten. 

Uiteindelijk wil men 300 centra in heel India openen, zodat deze 

cruciale hulp voor veel mensen bereikbaar wordt. DHAI heeft MIVA 

gevraagd om ondersteuning in de vorm van ambulances voor het 

noodzakelijke vervoer van patiënten. 
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Met uw gift maakt u het MIVA mogelijk om voor deze ambulances 

te zorgen. Doet u mee? Geef dan aan de extra collecte op zondag  

28 augustus a.s. of stort uw gift op rek.nr. NL42 INB 000 000 2950 

t.n.v. MIVA, ’s-Hertogenbosch. 

 

 

AGENDA  LOCATIE   DE   BOOM    

      

za 6 aug. 14.00 kerk Kerk open voor bezichtiging en gebed  

za 13 aug. 16.00 kerk Orgelconcert Stephan van de Wijgert  

di 16 aug. 15.00 kapel Rozenkransgebed, 1e keer na de vakantie 

za 20 aug. 14.00 kerk Kerk open voor bezichtiging en gebed  

za 27 aug. 14.00 kerk Huwelijksviering  

za 3 sept. 16.00 kerk Orgelconcert Reinhard Siegert  
 

 

ROZENKRANSGEBED 
 

Op dinsdag 16 augustus start een nieuwe seizoen. Ter gelegenheid 

van het feest van Maria Tenhemelopneming is er dan tevens 

uitstelling van het H. Sacrament. Aanvang: 15.00 uur, in de 

Boomkapel, ingang Van Gentstraat 23 (aan de zijkant van de kerk). 

Vervolgens bent u weer iedere dinsdag om 15 uur welkom om mee te 

komen bidden. 
 

 

ZOMERCONCERTREEKS IN DE BOOMKERK 
 

In de Boomkerk vindt deze zomer een concertreeks plaats.  

Musici uit verschillende Europese steden bespelen het monumentale 

Hilgersorgel (1774). Inmiddels zijn er twee concerten geweest.  

De rest van de zomer volgen er nog twee. Ook is er op de Nationale 

Monumentendag 10 september een orgelbespeling. 

 

Het concert op 13 augustus wordt verzorgd door Stephan van de 

Wijgert uit Amsterdam. Hij is sedert 2008 verbonden als organist aan 

de kerk De Duif, aan de Prinsengracht te Amsterdam. Daar is hij de 

vaste bespeler van het Smits-orgel uit 1862-1880 van deze v.m. 

katholieke kerk (Willibrordus binnen de Veste).  
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Als voornaamste taak heeft hij het 

organiseren van bespelingen bij 

verscheidene evenementen, in het 

bijzonder de serie ‘Zondagmiddag 

orgelconcerten in de Duif’ met 

jaarlijks zo’n 25 concerten. 

Stephan is ook bestuurslid van de 

Stichting Willibrordus-orgel van de 

kathedrale basiliek St. Bavo te 

Haarlem. Sinds januari 2016 is hij 

artistiek leider van de werkgroep  Stephan van de Wijgert aan de speel- 

Berne Abdijconcerten. tafel van het Smits-orgel van ‘De Duif’ 

 

Op het programma van het concert in De Boom staan de volgende 

werken: 
 

- Pilgerchor uit de opera Tannhäuser van Richard Wagner  (1813-1883),  

 (bewerking voor orgel van Franz Liszt) 

- Suite ‘Uit Holbergs tijd’, op. 40, van Edward Grieg  (1843-1907) 

 (bewerking voor orgel van Stephan van de Wijgert) 

- Prelude, op. 28 nr. 4 van Frédéric Chopin  (1810-1849) 

 (bewerking voor orgel van Franz Liszt) 

- Scherzo, op. 65 van Max Reger  (1873-1916) 

- uit Sechs Stücke in kanonischer Form, op. 56, van Robert Schumann  

 (1810-1856):  nr. 3. Andantino; nr. 4. Innig; nr. 5   Nicht zu schnell 

- Agnus Dei uit de Messa di Requiem van Giuseppe Verdi  (1813-1901) 

 (bewerking voor orgel van Franz Liszt) 

- Präludium und fuga in e van Felix Mendelssohn Bartholdy  (1809-1847) 

 (bewerking voor orgel van William Thomas Best 

 

De reeks wordt op 3 september afgesloten door Reinhard Siegert uit 

Keulen. Meer informatie over deze organist en het concertprogramma 

kunt u later in de maand lezen op de website en in de volgende 

nieuwsbrief. 

 

De concerten beginnen om 16.00 uur, en de toegang is vrij 

(vrijwillige bijdrage na afloop). 

U bent van harte uitgenodigd voor een drankje na afloop. 
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AGENDA  LOCATIE   AUGUSTINUS   

     

ma 1 aug 19.00 Tuinzaal Klaverjasclub 

di 2 aug 19.00 Kerk/TZ repetitie Agneskoor 

ma 8 aug 19.00 Tuinzaal Klaverjasclub 

di 9 aug  11.00 Pastorie P&O vergadering 

vr 12 aug 14.00 Kerk Orgelstudie 

ma 15 aug 19.00 Tuinzaal Klaverjasclub 

di 16 aug 19.30 Pastorie Pastoraal Team Augustinus 

ma 22 aug 14.00 Pastorie Augustinusleesgroep 

  19.30 Pastorie  Bespreking Werkplan 

  19.00 Tuinzaal Klaverjasclub 

di 23 aug 19.00 kerk/TZ Repetitie Agneskoor 

vr 26 aug 19.00 Kerk/TZ Repetitie Augustinuskoor 

ma 29 aug 19.00 Tuinzaal Klaverjasclub 

di 30 aug 19.00 Kerk/TZ Repetitie Agneskoor 

 

 
 

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 (v.a. 9 aug.) 

woensdag, donderdag en 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  

 6  

 

AGENDA  LOCATIE  VINCENTIUSKERK  

    

wo 3 aug. 10.00 Ontmoetingochtend 'De Liefde', in  

   Tearoom Candela, Bilderdijkstraat 61 

za 13 aug. 14.00 Zonnebloem Oud-West, knutselmiddag 

wo 24 aug. 15.00 Pastoraal Team Emmaüs 

ma 29 aug. 14.00 Pastoraal Team Vincentius 

  20.00 Koorrepetitie 
 

 

NEDERLANDSE PELGRIMS ARRIVEREN IN 

KRAKAU VOOR WERELDJONGERENDAGEN 
 

Maandag 25 juli jl. arriveerden negenhonderd 

Nederlandse pelgrims in het Poolse Krakau om 

deel te nemen aan de Wereldjongerendagen 

(WJD) 2016. Op het zesdaagse Rooms-

Katholieke mega-festival worden 1,5 miljoen 

jongeren verwacht uit alle continenten. Paus 

Franciscus arriveert komende woensdag in 

Krakau (Kraków). 
 

De Wereldjongerendagen zijn het grootste internationale jongereneve-

nement ter wereld. Zes dagen lang kunnen festivalgangers verspreid 

over de stad deelnemen aan kleine en grootschalige culturele festivals, 

katholieke vieringen, concerten, ontmoetingen en theatervoorstellingen. 

Op verschillende momenten komen alle festivalgangers bij elkaar om 

samen met de paus te bidden en de mis te vieren. 
 

Dinsdag wordt de WJD officieel 

geopend met een wandeltocht door  

de stad met de ‘Spark of Mercy’,  

de vlam die onafgebroken brandt in 

het heiligdom van de Goddelijke 

Barmhartigheid in Krakau (zie foto).  

In 2003 zegende paus Johannes 

Paulus II het vuur en riep de Polen 

op om ‘de vlam van barmhartigheid 

door te geven aan de wereld.’  
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Er zal tijdens deze Wereldjongerendagen veel aandacht uitgaan naar het 

levensverhaal van paus Johannes Paulus II, de eerste Poolse paus in de 

geschiedenis en de oprichter van de Wereldjongerendagen in 1984.  

Donderdag voegt paus Franciscus zich bij de festivalgangers.  

In een videoboodschap aan hen, die het Vaticaan in de afgelopen 

week verspreidde, geeft de paus aan erg naar de ontmoeting met de 

jongeren van over de hele wereld uit te zien. 

 „Ik wens werkelijk jullie te ontmoeten, om de wereld een nieuw 

teken van harmonie te geven, een mozaïek van verschillende 

gezichten, zoveel rassen, talen, volken en culturen, maar verenigd in 

de naam van Jezus, die het Gezicht van de Barmhartigheid is.” 

(https://youtu.be/Pd4JkPwGOYc) 
 

Tijdens de welkomstceremonie op donderdag, zal paus Franciscus 

begroet worden door een grote groep jongeren die de vlag van hun 

eigen land dragen. Nederland wordt vertegenwoordigd door Martijn 

de Waal uit bisdom Breda. Ook hebben een aantal Nederlandse 

jongeren een speciale uitnodiging ontvangen om bij verschillende 

festiviteiten vooraan op het podium te zitten, onder andere bij de 

avondwake op zaterdagavond. 
 Uit: rkkerk.nl 
 

 

ACTIVITEITEN IN DE PAROCHIE OP EEN RIJ 
 

IN DE BOOMKERK  (Kerk en Parochiecentrum) 
 

Zaterdag 13 augustus: Orgelconcert 

Orgelconcert op het Hilgers-orgel  

door Stephan van de Wijgert uit Amsterdam, zie blz. 4. 

Toegang gratis  (vrijwillige bijdrage); aanvang 16.00 uur. 
 

Zaterdag 3 september: Orgelconcert 

Orgelconcert op het Hilgers-orgel  

door Reinhard Siegert uit Keulen. 

Toegang gratis  (vrijwillige bijdrage); aanvang 16.00 uur. 

 

IN DE AUGUSTINUSKERK 
 

Geen activiteiten  
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IN DE VINCENTIUSKERK 
 

Zaterdag 13 augustus: Zonnebloem-middag 

Knutselmiddag; voor meer info: Donald van der Zwan,  

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

Tijd: 14.00 – 17.00 uur. 

 

 

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. 
 

Vakantie 

 

         

 

 

De volgende Nieuwsbrief verschijnt op 28 augustus 2016.  

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

Kopij voor het parochieblad ‘Geloven in West’ graag inleveren 

voor 22 augustus. Het blad verschijnt op 18 september. 

 
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 
 augustinus@rkamsterdamwest.nl 
 

Website: www.rkamsterdamwest.nl 
E-mail:  info@rkamsterdamwest.nl 
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Diocesaan Heiligdom O.L.V. ter Nood 

Hoogeweg 65 

1851 PJ, Heiloo 

Tel. Secretariaat: 072 505 1288 

Website: www.olvternood.nl 

 

In de komende maanden staan er twee grote 

activiteiten op het programma bij O.L.V. ter Nood. 

1. Maandag 15 augustus: Hoogfeest O.L.V. ten Hemelopneming 

Maandag 15 augustus wordt naar traditie bij O.L.V. ter Nood het 

Hoogfeest van O.L.V. ten Hemelopneming groots gevierd.  

Het dagprogramma is: 11.30u Rozenkransgebed; 12.00u Heilige Mis 

met Mgr. Hendriks als hoofdcelebrant; 14.45u Plechtig Marialof 

2. Zondag 4 september: Runxput-lezing  

Dit jaar wordt de Runxput-lezing verzorgd door de theoloog, Peter 

Vermaat. Hij zal vertellen over het leven van de Nederlandse 

martelaar Titus Brandsma, die in de Tweede Wereldoorlog vermoord 

is omwille van zijn principiële verzet als journalist tegen het 

Naziregime. De lezing begint om 14.00 u.  

3. Zondag 18 september: West-Friese Bedevaart  
Zondag 18 september 2016 wordt voor de 109e keer de West-Friese 

Bedevaart naar Onze Lieve Vrouw ter Nood georganiseerd. Mensen 

van binnen en buiten West-Friesland komen naar Heiloo om op 

voorspraak van Maria te bidden tot God, te danken, om troost en rust 

te vinden, of gewoon om de liefdevolle nabijheid van de Hemel-

moeder bijzonder te ervaren. Er zijn zoveel redenen om tot Maria te 

gaan, zeker in deze tijd.  

        NIEUWSBRIEF NR. 31 

 

            31 juli – 28 augustus 2016 
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Het dagprogramma is:  

10.30u Heilige Mis met Mgr. Hendriks als hoofdcelebrant;  

11.45u Pauze met biechtgelegenheid; 12.45u Stille Aanbidding; 

13.15u Plechtig Marialof met Rozenkransgebed. 
 

 

VIERINGEN MET MARIA TENHEMELOPNEMING 

OP MAANDAG 15 AUGUSTUS 
 

Eucharistieviering om 10.30 uur in De Boom  

Eucharistieviering om 10.00 uur in de Augustinus 

Geen viering in Vincentiuskerk. 
 

 

MIVA-COLLECTE 

28 AUGUSTUS 
 

Op zondag 28 augustus vindt de 

jaarlijkse MIVA-collecte in de kerken 

plaats. Dat is een tweede collecte,  

hetzij een 2e rondgang tijdens de collecte, 

of een collecte na afloop van de viering 

aan de deur. 

MIVA zorgt met name voor vervoers-

middelen voor de gezondheidszorg, zoals 

ambulances en busjes voor patiëntenvervoer, maar ook motoren en 

scooters voor doctoren en verpleegkundigen. 

Dit jaar wordt aandacht gevraagd voor een heel bijzonder project in 

India: hulp aan terminaal zieken. Zorg voor mensen die stervende 

zijn is in India niet vanzelfsprekend. Zeker voor de allerarmsten is 

deze zorg niet beschikbaar. Gelukkig zorgt de Indiase katholieke 

Gezondheidszorgorganisatie CHAI (Catholic Health Association of 

India) ervoor dat dit gaat veranderen. 

Zij zijn bezig een netwerk van palliatieve centra op te richten. 

Uiteindelijk wil men 300 centra in heel India openen, zodat deze 

cruciale hulp voor veel mensen bereikbaar wordt. DHAI heeft MIVA 

gevraagd om ondersteuning in de vorm van ambulances voor het 

noodzakelijke vervoer van patiënten. 
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Met uw gift maakt u het MIVA mogelijk om voor deze ambulances 

te zorgen. Doet u mee? Geef dan aan de extra collecte op zondag  

28 augustus a.s. of stort uw gift op rek.nr. NL42 INB 000 000 2950 

t.n.v. MIVA, ’s-Hertogenbosch. 

 

 

AGENDA  LOCATIE   DE   BOOM    

      

za 6 aug. 14.00 kerk Kerk open voor bezichtiging en gebed  

za 13 aug. 16.00 kerk Orgelconcert Stephan van de Wijgert  

di 16 aug. 15.00 kapel Rozenkransgebed, 1e keer na de vakantie 

za 20 aug. 14.00 kerk Kerk open voor bezichtiging en gebed  

za 27 aug. 14.00 kerk Huwelijksviering  

za 3 sept. 16.00 kerk Orgelconcert Reinhard Siegert  
 

 

ROZENKRANSGEBED 
 

Op dinsdag 16 augustus start een nieuwe seizoen. Ter gelegenheid 

van het feest van Maria Tenhemelopneming is er dan tevens 

uitstelling van het H. Sacrament. Aanvang: 15.00 uur, in de 

Boomkapel, ingang Van Gentstraat 23 (aan de zijkant van de kerk). 

Vervolgens bent u weer iedere dinsdag om 15 uur welkom om mee te 

komen bidden. 
 

 

ZOMERCONCERTREEKS IN DE BOOMKERK 
 

In de Boomkerk vindt deze zomer een concertreeks plaats.  

Musici uit verschillende Europese steden bespelen het monumentale 

Hilgersorgel (1774). Inmiddels zijn er twee concerten geweest.  

De rest van de zomer volgen er nog twee. Ook is er op de Nationale 

Monumentendag 10 september een orgelbespeling. 

 

Het concert op 13 augustus wordt verzorgd door Stephan van de 

Wijgert uit Amsterdam. Hij is sedert 2008 verbonden als organist aan 

de kerk De Duif, aan de Prinsengracht te Amsterdam. Daar is hij de 

vaste bespeler van het Smits-orgel uit 1862-1880 van deze v.m. 

katholieke kerk (Willibrordus binnen de Veste).  
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Als voornaamste taak heeft hij het 

organiseren van bespelingen bij 

verscheidene evenementen, in het 

bijzonder de serie ‘Zondagmiddag 

orgelconcerten in de Duif’ met 

jaarlijks zo’n 25 concerten. 

Stephan is ook bestuurslid van de 

Stichting Willibrordus-orgel van de 

kathedrale basiliek St. Bavo te 

Haarlem. Sinds januari 2016 is hij 

artistiek leider van de werkgroep  Stephan van de Wijgert aan de speel- 

Berne Abdijconcerten. tafel van het Smits-orgel van ‘De Duif’ 

 

Op het programma van het concert in De Boom staan de volgende 

werken: 
 

- Pilgerchor uit de opera Tannhäuser van Richard Wagner  (1813-1883),  

 (bewerking voor orgel van Franz Liszt) 

- Suite ‘Uit Holbergs tijd’, op. 40, van Edward Grieg  (1843-1907) 

 (bewerking voor orgel van Stephan van de Wijgert) 

- Prelude, op. 28 nr. 4 van Frédéric Chopin  (1810-1849) 

 (bewerking voor orgel van Franz Liszt) 

- Scherzo, op. 65 van Max Reger  (1873-1916) 

- uit Sechs Stücke in kanonischer Form, op. 56, van Robert Schumann  

 (1810-1856):  nr. 3. Andantino; nr. 4. Innig; nr. 5   Nicht zu schnell 

- Agnus Dei uit de Messa di Requiem van Giuseppe Verdi  (1813-1901) 

 (bewerking voor orgel van Franz Liszt) 

- Präludium und fuga in e van Felix Mendelssohn Bartholdy  (1809-1847) 

 (bewerking voor orgel van William Thomas Best 

 

De reeks wordt op 3 september afgesloten door Reinhard Siegert uit 

Keulen. Meer informatie over deze organist en het concertprogramma 

kunt u later in de maand lezen op de website en in de volgende 

nieuwsbrief. 

 

De concerten beginnen om 16.00 uur, en de toegang is vrij 

(vrijwillige bijdrage na afloop). 

U bent van harte uitgenodigd voor een drankje na afloop. 
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AGENDA  LOCATIE   AUGUSTINUS   

     

ma 1 aug 19.00 Tuinzaal Klaverjasclub 

di 2 aug 19.00 Kerk/TZ repetitie Agneskoor 

ma 8 aug 19.00 Tuinzaal Klaverjasclub 

di 9 aug  11.00 Pastorie P&O vergadering 

vr 12 aug 14.00 Kerk Orgelstudie 

ma 15 aug 19.00 Tuinzaal Klaverjasclub 

di 16 aug 19.30 Pastorie Pastoraal Team Augustinus 

ma 22 aug 14.00 Pastorie Augustinusleesgroep 

  19.30 Pastorie  Bespreking Werkplan 

  19.00 Tuinzaal Klaverjasclub 

di 23 aug 19.00 kerk/TZ Repetitie Agneskoor 

vr 26 aug 19.00 Kerk/TZ Repetitie Augustinuskoor 

ma 29 aug 19.00 Tuinzaal Klaverjasclub 

di 30 aug 19.00 Kerk/TZ Repetitie Agneskoor 

 

 
 

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 (v.a. 9 aug.) 

woensdag, donderdag en 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  
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AGENDA  LOCATIE  VINCENTIUSKERK  

    

wo 3 aug. 10.00 Ontmoetingochtend 'De Liefde', in  

   Tearoom Candela, Bilderdijkstraat 61 

za 13 aug. 14.00 Zonnebloem Oud-West, knutselmiddag 

wo 24 aug. 15.00 Pastoraal Team Emmaüs 

ma 29 aug. 14.00 Pastoraal Team Vincentius 

  20.00 Koorrepetitie 
 

 

NEDERLANDSE PELGRIMS ARRIVEREN IN 

KRAKAU VOOR WERELDJONGERENDAGEN 
 

Maandag 25 juli jl. arriveerden negenhonderd 

Nederlandse pelgrims in het Poolse Krakau om 

deel te nemen aan de Wereldjongerendagen 

(WJD) 2016. Op het zesdaagse Rooms-

Katholieke mega-festival worden 1,5 miljoen 

jongeren verwacht uit alle continenten. Paus 

Franciscus arriveert komende woensdag in 

Krakau (Kraków). 
 

De Wereldjongerendagen zijn het grootste internationale jongereneve-

nement ter wereld. Zes dagen lang kunnen festivalgangers verspreid 

over de stad deelnemen aan kleine en grootschalige culturele festivals, 

katholieke vieringen, concerten, ontmoetingen en theatervoorstellingen. 

Op verschillende momenten komen alle festivalgangers bij elkaar om 

samen met de paus te bidden en de mis te vieren. 
 

Dinsdag wordt de WJD officieel 

geopend met een wandeltocht door  

de stad met de ‘Spark of Mercy’,  

de vlam die onafgebroken brandt in 

het heiligdom van de Goddelijke 

Barmhartigheid in Krakau (zie foto).  

In 2003 zegende paus Johannes 

Paulus II het vuur en riep de Polen 

op om ‘de vlam van barmhartigheid 

door te geven aan de wereld.’  
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Er zal tijdens deze Wereldjongerendagen veel aandacht uitgaan naar het 

levensverhaal van paus Johannes Paulus II, de eerste Poolse paus in de 

geschiedenis en de oprichter van de Wereldjongerendagen in 1984.  

Donderdag voegt paus Franciscus zich bij de festivalgangers.  

In een videoboodschap aan hen, die het Vaticaan in de afgelopen 

week verspreidde, geeft de paus aan erg naar de ontmoeting met de 

jongeren van over de hele wereld uit te zien. 

 „Ik wens werkelijk jullie te ontmoeten, om de wereld een nieuw 

teken van harmonie te geven, een mozaïek van verschillende 

gezichten, zoveel rassen, talen, volken en culturen, maar verenigd in 

de naam van Jezus, die het Gezicht van de Barmhartigheid is.” 

(https://youtu.be/Pd4JkPwGOYc) 
 

Tijdens de welkomstceremonie op donderdag, zal paus Franciscus 

begroet worden door een grote groep jongeren die de vlag van hun 

eigen land dragen. Nederland wordt vertegenwoordigd door Martijn 

de Waal uit bisdom Breda. Ook hebben een aantal Nederlandse 

jongeren een speciale uitnodiging ontvangen om bij verschillende 

festiviteiten vooraan op het podium te zitten, onder andere bij de 

avondwake op zaterdagavond. 
 Uit: rkkerk.nl 
 

 

ACTIVITEITEN IN DE PAROCHIE OP EEN RIJ 
 

IN DE BOOMKERK  (Kerk en Parochiecentrum) 
 

Zaterdag 13 augustus: Orgelconcert 

Orgelconcert op het Hilgers-orgel  

door Stephan van de Wijgert uit Amsterdam, zie blz. 4. 

Toegang gratis  (vrijwillige bijdrage); aanvang 16.00 uur. 
 

Zaterdag 3 september: Orgelconcert 

Orgelconcert op het Hilgers-orgel  

door Reinhard Siegert uit Keulen. 

Toegang gratis  (vrijwillige bijdrage); aanvang 16.00 uur. 

 

IN DE AUGUSTINUSKERK 
 

Geen activiteiten  

 8  

IN DE VINCENTIUSKERK 
 

Zaterdag 13 augustus: Zonnebloem-middag 

Knutselmiddag; voor meer info: Donald van der Zwan,  

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

Tijd: 14.00 – 17.00 uur. 

 

 

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. 
 

Vakantie 

 

         

 

 

De volgende Nieuwsbrief verschijnt op 28 augustus 2016.  

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

Kopij voor het parochieblad ‘Geloven in West’ graag inleveren 

voor 22 augustus. Het blad verschijnt op 18 september. 

 
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 
 augustinus@rkamsterdamwest.nl 
 

Website: www.rkamsterdamwest.nl 
E-mail:  info@rkamsterdamwest.nl 
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Diocesaan Heiligdom O.L.V. ter Nood 

Hoogeweg 65 

1851 PJ, Heiloo 

Tel. Secretariaat: 072 505 1288 

Website: www.olvternood.nl 

 

In de komende maanden staan er twee grote 

activiteiten op het programma bij O.L.V. ter Nood. 

1. Maandag 15 augustus: Hoogfeest O.L.V. ten Hemelopneming 

Maandag 15 augustus wordt naar traditie bij O.L.V. ter Nood het 

Hoogfeest van O.L.V. ten Hemelopneming groots gevierd.  

Het dagprogramma is: 11.30u Rozenkransgebed; 12.00u Heilige Mis 

met Mgr. Hendriks als hoofdcelebrant; 14.45u Plechtig Marialof 

2. Zondag 4 september: Runxput-lezing  

Dit jaar wordt de Runxput-lezing verzorgd door de theoloog, Peter 

Vermaat. Hij zal vertellen over het leven van de Nederlandse 

martelaar Titus Brandsma, die in de Tweede Wereldoorlog vermoord 

is omwille van zijn principiële verzet als journalist tegen het 

Naziregime. De lezing begint om 14.00 u.  

3. Zondag 18 september: West-Friese Bedevaart  
Zondag 18 september 2016 wordt voor de 109e keer de West-Friese 

Bedevaart naar Onze Lieve Vrouw ter Nood georganiseerd. Mensen 

van binnen en buiten West-Friesland komen naar Heiloo om op 

voorspraak van Maria te bidden tot God, te danken, om troost en rust 

te vinden, of gewoon om de liefdevolle nabijheid van de Hemel-

moeder bijzonder te ervaren. Er zijn zoveel redenen om tot Maria te 

gaan, zeker in deze tijd.  

        NIEUWSBRIEF NR. 31 

 

            31 juli – 28 augustus 2016 
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Het dagprogramma is:  

10.30u Heilige Mis met Mgr. Hendriks als hoofdcelebrant;  

11.45u Pauze met biechtgelegenheid; 12.45u Stille Aanbidding; 

13.15u Plechtig Marialof met Rozenkransgebed. 
 

 

VIERINGEN MET MARIA TENHEMELOPNEMING 

OP MAANDAG 15 AUGUSTUS 
 

Eucharistieviering om 10.30 uur in De Boom  

Eucharistieviering om 10.00 uur in de Augustinus 

Geen viering in Vincentiuskerk. 
 

 

MIVA-COLLECTE 

28 AUGUSTUS 
 

Op zondag 28 augustus vindt de 

jaarlijkse MIVA-collecte in de kerken 

plaats. Dat is een tweede collecte,  

hetzij een 2e rondgang tijdens de collecte, 

of een collecte na afloop van de viering 

aan de deur. 

MIVA zorgt met name voor vervoers-

middelen voor de gezondheidszorg, zoals 

ambulances en busjes voor patiëntenvervoer, maar ook motoren en 

scooters voor doctoren en verpleegkundigen. 

Dit jaar wordt aandacht gevraagd voor een heel bijzonder project in 

India: hulp aan terminaal zieken. Zorg voor mensen die stervende 

zijn is in India niet vanzelfsprekend. Zeker voor de allerarmsten is 

deze zorg niet beschikbaar. Gelukkig zorgt de Indiase katholieke 

Gezondheidszorgorganisatie CHAI (Catholic Health Association of 

India) ervoor dat dit gaat veranderen. 

Zij zijn bezig een netwerk van palliatieve centra op te richten. 

Uiteindelijk wil men 300 centra in heel India openen, zodat deze 

cruciale hulp voor veel mensen bereikbaar wordt. DHAI heeft MIVA 

gevraagd om ondersteuning in de vorm van ambulances voor het 

noodzakelijke vervoer van patiënten. 
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Met uw gift maakt u het MIVA mogelijk om voor deze ambulances 

te zorgen. Doet u mee? Geef dan aan de extra collecte op zondag  

28 augustus a.s. of stort uw gift op rek.nr. NL42 INB 000 000 2950 

t.n.v. MIVA, ’s-Hertogenbosch. 

 

 

AGENDA  LOCATIE   DE   BOOM    

      

za 6 aug. 14.00 kerk Kerk open voor bezichtiging en gebed  

za 13 aug. 16.00 kerk Orgelconcert Stephan van de Wijgert  

di 16 aug. 15.00 kapel Rozenkransgebed, 1e keer na de vakantie 

za 20 aug. 14.00 kerk Kerk open voor bezichtiging en gebed  

za 27 aug. 14.00 kerk Huwelijksviering  

za 3 sept. 16.00 kerk Orgelconcert Reinhard Siegert  
 

 

ROZENKRANSGEBED 
 

Op dinsdag 16 augustus start een nieuwe seizoen. Ter gelegenheid 

van het feest van Maria Tenhemelopneming is er dan tevens 

uitstelling van het H. Sacrament. Aanvang: 15.00 uur, in de 

Boomkapel, ingang Van Gentstraat 23 (aan de zijkant van de kerk). 

Vervolgens bent u weer iedere dinsdag om 15 uur welkom om mee te 

komen bidden. 
 

 

ZOMERCONCERTREEKS IN DE BOOMKERK 
 

In de Boomkerk vindt deze zomer een concertreeks plaats.  

Musici uit verschillende Europese steden bespelen het monumentale 

Hilgersorgel (1774). Inmiddels zijn er twee concerten geweest.  

De rest van de zomer volgen er nog twee. Ook is er op de Nationale 

Monumentendag 10 september een orgelbespeling. 

 

Het concert op 13 augustus wordt verzorgd door Stephan van de 

Wijgert uit Amsterdam. Hij is sedert 2008 verbonden als organist aan 

de kerk De Duif, aan de Prinsengracht te Amsterdam. Daar is hij de 

vaste bespeler van het Smits-orgel uit 1862-1880 van deze v.m. 

katholieke kerk (Willibrordus binnen de Veste).  
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Als voornaamste taak heeft hij het 

organiseren van bespelingen bij 

verscheidene evenementen, in het 

bijzonder de serie ‘Zondagmiddag 

orgelconcerten in de Duif’ met 

jaarlijks zo’n 25 concerten. 

Stephan is ook bestuurslid van de 

Stichting Willibrordus-orgel van de 

kathedrale basiliek St. Bavo te 

Haarlem. Sinds januari 2016 is hij 

artistiek leider van de werkgroep  Stephan van de Wijgert aan de speel- 

Berne Abdijconcerten. tafel van het Smits-orgel van ‘De Duif’ 

 

Op het programma van het concert in De Boom staan de volgende 

werken: 
 

- Pilgerchor uit de opera Tannhäuser van Richard Wagner  (1813-1883),  

 (bewerking voor orgel van Franz Liszt) 

- Suite ‘Uit Holbergs tijd’, op. 40, van Edward Grieg  (1843-1907) 

 (bewerking voor orgel van Stephan van de Wijgert) 

- Prelude, op. 28 nr. 4 van Frédéric Chopin  (1810-1849) 

 (bewerking voor orgel van Franz Liszt) 

- Scherzo, op. 65 van Max Reger  (1873-1916) 

- uit Sechs Stücke in kanonischer Form, op. 56, van Robert Schumann  

 (1810-1856):  nr. 3. Andantino; nr. 4. Innig; nr. 5   Nicht zu schnell 

- Agnus Dei uit de Messa di Requiem van Giuseppe Verdi  (1813-1901) 

 (bewerking voor orgel van Franz Liszt) 

- Präludium und fuga in e van Felix Mendelssohn Bartholdy  (1809-1847) 

 (bewerking voor orgel van William Thomas Best 

 

De reeks wordt op 3 september afgesloten door Reinhard Siegert uit 

Keulen. Meer informatie over deze organist en het concertprogramma 

kunt u later in de maand lezen op de website en in de volgende 

nieuwsbrief. 

 

De concerten beginnen om 16.00 uur, en de toegang is vrij 

(vrijwillige bijdrage na afloop). 

U bent van harte uitgenodigd voor een drankje na afloop. 
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AGENDA  LOCATIE   AUGUSTINUS   

     

ma 1 aug 19.00 Tuinzaal Klaverjasclub 

di 2 aug 19.00 Kerk/TZ repetitie Agneskoor 

ma 8 aug 19.00 Tuinzaal Klaverjasclub 

di 9 aug  11.00 Pastorie P&O vergadering 

vr 12 aug 14.00 Kerk Orgelstudie 

ma 15 aug 19.00 Tuinzaal Klaverjasclub 

di 16 aug 19.30 Pastorie Pastoraal Team Augustinus 

ma 22 aug 14.00 Pastorie Augustinusleesgroep 

  19.30 Pastorie  Bespreking Werkplan 

  19.00 Tuinzaal Klaverjasclub 

di 23 aug 19.00 kerk/TZ Repetitie Agneskoor 

vr 26 aug 19.00 Kerk/TZ Repetitie Augustinuskoor 

ma 29 aug 19.00 Tuinzaal Klaverjasclub 

di 30 aug 19.00 Kerk/TZ Repetitie Agneskoor 

 

 
 

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 (v.a. 9 aug.) 

woensdag, donderdag en 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  
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AGENDA  LOCATIE  VINCENTIUSKERK  

    

wo 3 aug. 10.00 Ontmoetingochtend 'De Liefde', in  

   Tearoom Candela, Bilderdijkstraat 61 

za 13 aug. 14.00 Zonnebloem Oud-West, knutselmiddag 

wo 24 aug. 15.00 Pastoraal Team Emmaüs 

ma 29 aug. 14.00 Pastoraal Team Vincentius 

  20.00 Koorrepetitie 
 

 

NEDERLANDSE PELGRIMS ARRIVEREN IN 

KRAKAU VOOR WERELDJONGERENDAGEN 
 

Maandag 25 juli jl. arriveerden negenhonderd 

Nederlandse pelgrims in het Poolse Krakau om 

deel te nemen aan de Wereldjongerendagen 

(WJD) 2016. Op het zesdaagse Rooms-

Katholieke mega-festival worden 1,5 miljoen 

jongeren verwacht uit alle continenten. Paus 

Franciscus arriveert komende woensdag in 

Krakau (Kraków). 
 

De Wereldjongerendagen zijn het grootste internationale jongereneve-

nement ter wereld. Zes dagen lang kunnen festivalgangers verspreid 

over de stad deelnemen aan kleine en grootschalige culturele festivals, 

katholieke vieringen, concerten, ontmoetingen en theatervoorstellingen. 

Op verschillende momenten komen alle festivalgangers bij elkaar om 

samen met de paus te bidden en de mis te vieren. 
 

Dinsdag wordt de WJD officieel 

geopend met een wandeltocht door  

de stad met de ‘Spark of Mercy’,  

de vlam die onafgebroken brandt in 

het heiligdom van de Goddelijke 

Barmhartigheid in Krakau (zie foto).  

In 2003 zegende paus Johannes 

Paulus II het vuur en riep de Polen 

op om ‘de vlam van barmhartigheid 

door te geven aan de wereld.’  
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Er zal tijdens deze Wereldjongerendagen veel aandacht uitgaan naar het 

levensverhaal van paus Johannes Paulus II, de eerste Poolse paus in de 

geschiedenis en de oprichter van de Wereldjongerendagen in 1984.  

Donderdag voegt paus Franciscus zich bij de festivalgangers.  

In een videoboodschap aan hen, die het Vaticaan in de afgelopen 

week verspreidde, geeft de paus aan erg naar de ontmoeting met de 

jongeren van over de hele wereld uit te zien. 

 „Ik wens werkelijk jullie te ontmoeten, om de wereld een nieuw 

teken van harmonie te geven, een mozaïek van verschillende 

gezichten, zoveel rassen, talen, volken en culturen, maar verenigd in 

de naam van Jezus, die het Gezicht van de Barmhartigheid is.” 

(https://youtu.be/Pd4JkPwGOYc) 
 

Tijdens de welkomstceremonie op donderdag, zal paus Franciscus 

begroet worden door een grote groep jongeren die de vlag van hun 

eigen land dragen. Nederland wordt vertegenwoordigd door Martijn 

de Waal uit bisdom Breda. Ook hebben een aantal Nederlandse 

jongeren een speciale uitnodiging ontvangen om bij verschillende 

festiviteiten vooraan op het podium te zitten, onder andere bij de 

avondwake op zaterdagavond. 
 Uit: rkkerk.nl 
 

 

ACTIVITEITEN IN DE PAROCHIE OP EEN RIJ 
 

IN DE BOOMKERK  (Kerk en Parochiecentrum) 
 

Zaterdag 13 augustus: Orgelconcert 

Orgelconcert op het Hilgers-orgel  

door Stephan van de Wijgert uit Amsterdam, zie blz. 4. 

Toegang gratis  (vrijwillige bijdrage); aanvang 16.00 uur. 
 

Zaterdag 3 september: Orgelconcert 

Orgelconcert op het Hilgers-orgel  

door Reinhard Siegert uit Keulen. 

Toegang gratis  (vrijwillige bijdrage); aanvang 16.00 uur. 

 

IN DE AUGUSTINUSKERK 
 

Geen activiteiten  
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IN DE VINCENTIUSKERK 
 

Zaterdag 13 augustus: Zonnebloem-middag 

Knutselmiddag; voor meer info: Donald van der Zwan,  

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

Tijd: 14.00 – 17.00 uur. 

 

 

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. 
 

Vakantie 

 

         

 

 

De volgende Nieuwsbrief verschijnt op 28 augustus 2016.  

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

Kopij voor het parochieblad ‘Geloven in West’ graag inleveren 

voor 22 augustus. Het blad verschijnt op 18 september. 

 
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 
 augustinus@rkamsterdamwest.nl 
 

Website: www.rkamsterdamwest.nl 
E-mail:  info@rkamsterdamwest.nl 
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Diocesaan Heiligdom O.L.V. ter Nood 

Hoogeweg 65 

1851 PJ, Heiloo 

Tel. Secretariaat: 072 505 1288 

Website: www.olvternood.nl 

 

In de komende maanden staan er twee grote 

activiteiten op het programma bij O.L.V. ter Nood. 

1. Maandag 15 augustus: Hoogfeest O.L.V. ten Hemelopneming 

Maandag 15 augustus wordt naar traditie bij O.L.V. ter Nood het 

Hoogfeest van O.L.V. ten Hemelopneming groots gevierd.  

Het dagprogramma is: 11.30u Rozenkransgebed; 12.00u Heilige Mis 

met Mgr. Hendriks als hoofdcelebrant; 14.45u Plechtig Marialof 

2. Zondag 4 september: Runxput-lezing  

Dit jaar wordt de Runxput-lezing verzorgd door de theoloog, Peter 

Vermaat. Hij zal vertellen over het leven van de Nederlandse 

martelaar Titus Brandsma, die in de Tweede Wereldoorlog vermoord 

is omwille van zijn principiële verzet als journalist tegen het 

Naziregime. De lezing begint om 14.00 u.  

3. Zondag 18 september: West-Friese Bedevaart  
Zondag 18 september 2016 wordt voor de 109e keer de West-Friese 

Bedevaart naar Onze Lieve Vrouw ter Nood georganiseerd. Mensen 

van binnen en buiten West-Friesland komen naar Heiloo om op 

voorspraak van Maria te bidden tot God, te danken, om troost en rust 

te vinden, of gewoon om de liefdevolle nabijheid van de Hemel-

moeder bijzonder te ervaren. Er zijn zoveel redenen om tot Maria te 

gaan, zeker in deze tijd.  

        NIEUWSBRIEF NR. 31 

 

            31 juli – 28 augustus 2016 
 

 2  

Het dagprogramma is:  

10.30u Heilige Mis met Mgr. Hendriks als hoofdcelebrant;  

11.45u Pauze met biechtgelegenheid; 12.45u Stille Aanbidding; 

13.15u Plechtig Marialof met Rozenkransgebed. 
 

 

VIERINGEN MET MARIA TENHEMELOPNEMING 

OP MAANDAG 15 AUGUSTUS 
 

Eucharistieviering om 10.30 uur in De Boom  

Eucharistieviering om 10.00 uur in de Augustinus 

Geen viering in Vincentiuskerk. 
 

 

MIVA-COLLECTE 

28 AUGUSTUS 
 

Op zondag 28 augustus vindt de 

jaarlijkse MIVA-collecte in de kerken 

plaats. Dat is een tweede collecte,  

hetzij een 2e rondgang tijdens de collecte, 

of een collecte na afloop van de viering 

aan de deur. 

MIVA zorgt met name voor vervoers-

middelen voor de gezondheidszorg, zoals 

ambulances en busjes voor patiëntenvervoer, maar ook motoren en 

scooters voor doctoren en verpleegkundigen. 

Dit jaar wordt aandacht gevraagd voor een heel bijzonder project in 

India: hulp aan terminaal zieken. Zorg voor mensen die stervende 

zijn is in India niet vanzelfsprekend. Zeker voor de allerarmsten is 

deze zorg niet beschikbaar. Gelukkig zorgt de Indiase katholieke 

Gezondheidszorgorganisatie CHAI (Catholic Health Association of 

India) ervoor dat dit gaat veranderen. 

Zij zijn bezig een netwerk van palliatieve centra op te richten. 

Uiteindelijk wil men 300 centra in heel India openen, zodat deze 

cruciale hulp voor veel mensen bereikbaar wordt. DHAI heeft MIVA 

gevraagd om ondersteuning in de vorm van ambulances voor het 

noodzakelijke vervoer van patiënten. 
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Met uw gift maakt u het MIVA mogelijk om voor deze ambulances 

te zorgen. Doet u mee? Geef dan aan de extra collecte op zondag  

28 augustus a.s. of stort uw gift op rek.nr. NL42 INB 000 000 2950 

t.n.v. MIVA, ’s-Hertogenbosch. 

 

 

AGENDA  LOCATIE   DE   BOOM    

      

za 6 aug. 14.00 kerk Kerk open voor bezichtiging en gebed  

za 13 aug. 16.00 kerk Orgelconcert Stephan van de Wijgert  

di 16 aug. 15.00 kapel Rozenkransgebed, 1e keer na de vakantie 

za 20 aug. 14.00 kerk Kerk open voor bezichtiging en gebed  

za 27 aug. 14.00 kerk Huwelijksviering  

za 3 sept. 16.00 kerk Orgelconcert Reinhard Siegert  
 

 

ROZENKRANSGEBED 
 

Op dinsdag 16 augustus start een nieuwe seizoen. Ter gelegenheid 

van het feest van Maria Tenhemelopneming is er dan tevens 

uitstelling van het H. Sacrament. Aanvang: 15.00 uur, in de 

Boomkapel, ingang Van Gentstraat 23 (aan de zijkant van de kerk). 

Vervolgens bent u weer iedere dinsdag om 15 uur welkom om mee te 

komen bidden. 
 

 

ZOMERCONCERTREEKS IN DE BOOMKERK 
 

In de Boomkerk vindt deze zomer een concertreeks plaats.  

Musici uit verschillende Europese steden bespelen het monumentale 

Hilgersorgel (1774). Inmiddels zijn er twee concerten geweest.  

De rest van de zomer volgen er nog twee. Ook is er op de Nationale 

Monumentendag 10 september een orgelbespeling. 

 

Het concert op 13 augustus wordt verzorgd door Stephan van de 

Wijgert uit Amsterdam. Hij is sedert 2008 verbonden als organist aan 

de kerk De Duif, aan de Prinsengracht te Amsterdam. Daar is hij de 

vaste bespeler van het Smits-orgel uit 1862-1880 van deze v.m. 

katholieke kerk (Willibrordus binnen de Veste).  
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Als voornaamste taak heeft hij het 

organiseren van bespelingen bij 

verscheidene evenementen, in het 

bijzonder de serie ‘Zondagmiddag 

orgelconcerten in de Duif’ met 

jaarlijks zo’n 25 concerten. 

Stephan is ook bestuurslid van de 

Stichting Willibrordus-orgel van de 

kathedrale basiliek St. Bavo te 

Haarlem. Sinds januari 2016 is hij 

artistiek leider van de werkgroep  Stephan van de Wijgert aan de speel- 

Berne Abdijconcerten. tafel van het Smits-orgel van ‘De Duif’ 

 

Op het programma van het concert in De Boom staan de volgende 

werken: 
 

- Pilgerchor uit de opera Tannhäuser van Richard Wagner  (1813-1883),  

 (bewerking voor orgel van Franz Liszt) 

- Suite ‘Uit Holbergs tijd’, op. 40, van Edward Grieg  (1843-1907) 

 (bewerking voor orgel van Stephan van de Wijgert) 

- Prelude, op. 28 nr. 4 van Frédéric Chopin  (1810-1849) 

 (bewerking voor orgel van Franz Liszt) 

- Scherzo, op. 65 van Max Reger  (1873-1916) 

- uit Sechs Stücke in kanonischer Form, op. 56, van Robert Schumann  

 (1810-1856):  nr. 3. Andantino; nr. 4. Innig; nr. 5   Nicht zu schnell 

- Agnus Dei uit de Messa di Requiem van Giuseppe Verdi  (1813-1901) 

 (bewerking voor orgel van Franz Liszt) 

- Präludium und fuga in e van Felix Mendelssohn Bartholdy  (1809-1847) 

 (bewerking voor orgel van William Thomas Best 

 

De reeks wordt op 3 september afgesloten door Reinhard Siegert uit 

Keulen. Meer informatie over deze organist en het concertprogramma 

kunt u later in de maand lezen op de website en in de volgende 

nieuwsbrief. 

 

De concerten beginnen om 16.00 uur, en de toegang is vrij 

(vrijwillige bijdrage na afloop). 

U bent van harte uitgenodigd voor een drankje na afloop. 
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AGENDA  LOCATIE   AUGUSTINUS   

     

ma 1 aug 19.00 Tuinzaal Klaverjasclub 

di 2 aug 19.00 Kerk/TZ repetitie Agneskoor 

ma 8 aug 19.00 Tuinzaal Klaverjasclub 

di 9 aug  11.00 Pastorie P&O vergadering 

vr 12 aug 14.00 Kerk Orgelstudie 

ma 15 aug 19.00 Tuinzaal Klaverjasclub 

di 16 aug 19.30 Pastorie Pastoraal Team Augustinus 

ma 22 aug 14.00 Pastorie Augustinusleesgroep 

  19.30 Pastorie  Bespreking Werkplan 

  19.00 Tuinzaal Klaverjasclub 

di 23 aug 19.00 kerk/TZ Repetitie Agneskoor 

vr 26 aug 19.00 Kerk/TZ Repetitie Augustinuskoor 

ma 29 aug 19.00 Tuinzaal Klaverjasclub 

di 30 aug 19.00 Kerk/TZ Repetitie Agneskoor 

 

 
 

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 (v.a. 9 aug.) 

woensdag, donderdag en 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  
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AGENDA  LOCATIE  VINCENTIUSKERK  

    

wo 3 aug. 10.00 Ontmoetingochtend 'De Liefde', in  

   Tearoom Candela, Bilderdijkstraat 61 

za 13 aug. 14.00 Zonnebloem Oud-West, knutselmiddag 

wo 24 aug. 15.00 Pastoraal Team Emmaüs 

ma 29 aug. 14.00 Pastoraal Team Vincentius 

  20.00 Koorrepetitie 
 

 

NEDERLANDSE PELGRIMS ARRIVEREN IN 

KRAKAU VOOR WERELDJONGERENDAGEN 
 

Maandag 25 juli jl. arriveerden negenhonderd 

Nederlandse pelgrims in het Poolse Krakau om 

deel te nemen aan de Wereldjongerendagen 

(WJD) 2016. Op het zesdaagse Rooms-

Katholieke mega-festival worden 1,5 miljoen 

jongeren verwacht uit alle continenten. Paus 

Franciscus arriveert komende woensdag in 

Krakau (Kraków). 
 

De Wereldjongerendagen zijn het grootste internationale jongereneve-

nement ter wereld. Zes dagen lang kunnen festivalgangers verspreid 

over de stad deelnemen aan kleine en grootschalige culturele festivals, 

katholieke vieringen, concerten, ontmoetingen en theatervoorstellingen. 

Op verschillende momenten komen alle festivalgangers bij elkaar om 

samen met de paus te bidden en de mis te vieren. 
 

Dinsdag wordt de WJD officieel 

geopend met een wandeltocht door  

de stad met de ‘Spark of Mercy’,  

de vlam die onafgebroken brandt in 

het heiligdom van de Goddelijke 

Barmhartigheid in Krakau (zie foto).  

In 2003 zegende paus Johannes 

Paulus II het vuur en riep de Polen 

op om ‘de vlam van barmhartigheid 

door te geven aan de wereld.’  
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Er zal tijdens deze Wereldjongerendagen veel aandacht uitgaan naar het 

levensverhaal van paus Johannes Paulus II, de eerste Poolse paus in de 

geschiedenis en de oprichter van de Wereldjongerendagen in 1984.  

Donderdag voegt paus Franciscus zich bij de festivalgangers.  

In een videoboodschap aan hen, die het Vaticaan in de afgelopen 

week verspreidde, geeft de paus aan erg naar de ontmoeting met de 

jongeren van over de hele wereld uit te zien. 

 „Ik wens werkelijk jullie te ontmoeten, om de wereld een nieuw 

teken van harmonie te geven, een mozaïek van verschillende 

gezichten, zoveel rassen, talen, volken en culturen, maar verenigd in 

de naam van Jezus, die het Gezicht van de Barmhartigheid is.” 

(https://youtu.be/Pd4JkPwGOYc) 
 

Tijdens de welkomstceremonie op donderdag, zal paus Franciscus 

begroet worden door een grote groep jongeren die de vlag van hun 

eigen land dragen. Nederland wordt vertegenwoordigd door Martijn 

de Waal uit bisdom Breda. Ook hebben een aantal Nederlandse 

jongeren een speciale uitnodiging ontvangen om bij verschillende 

festiviteiten vooraan op het podium te zitten, onder andere bij de 

avondwake op zaterdagavond. 
 Uit: rkkerk.nl 
 

 

ACTIVITEITEN IN DE PAROCHIE OP EEN RIJ 
 

IN DE BOOMKERK  (Kerk en Parochiecentrum) 
 

Zaterdag 13 augustus: Orgelconcert 

Orgelconcert op het Hilgers-orgel  

door Stephan van de Wijgert uit Amsterdam, zie blz. 4. 

Toegang gratis  (vrijwillige bijdrage); aanvang 16.00 uur. 
 

Zaterdag 3 september: Orgelconcert 

Orgelconcert op het Hilgers-orgel  

door Reinhard Siegert uit Keulen. 

Toegang gratis  (vrijwillige bijdrage); aanvang 16.00 uur. 

 

IN DE AUGUSTINUSKERK 
 

Geen activiteiten  
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IN DE VINCENTIUSKERK 
 

Zaterdag 13 augustus: Zonnebloem-middag 

Knutselmiddag; voor meer info: Donald van der Zwan,  

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

Tijd: 14.00 – 17.00 uur. 

 

 

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. 
 

Vakantie 

 

         

 

 

De volgende Nieuwsbrief verschijnt op 28 augustus 2016.  

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

Kopij voor het parochieblad ‘Geloven in West’ graag inleveren 

voor 22 augustus. Het blad verschijnt op 18 september. 

 
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 
 augustinus@rkamsterdamwest.nl 
 

Website: www.rkamsterdamwest.nl 
E-mail:  info@rkamsterdamwest.nl 
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Diocesaan Heiligdom O.L.V. ter Nood 

Hoogeweg 65 

1851 PJ, Heiloo 

Tel. Secretariaat: 072 505 1288 

Website: www.olvternood.nl 

 

In de komende maanden staan er twee grote 

activiteiten op het programma bij O.L.V. ter Nood. 

1. Maandag 15 augustus: Hoogfeest O.L.V. ten Hemelopneming 

Maandag 15 augustus wordt naar traditie bij O.L.V. ter Nood het 

Hoogfeest van O.L.V. ten Hemelopneming groots gevierd.  

Het dagprogramma is: 11.30u Rozenkransgebed; 12.00u Heilige Mis 

met Mgr. Hendriks als hoofdcelebrant; 14.45u Plechtig Marialof 

2. Zondag 4 september: Runxput-lezing  

Dit jaar wordt de Runxput-lezing verzorgd door de theoloog, Peter 

Vermaat. Hij zal vertellen over het leven van de Nederlandse 

martelaar Titus Brandsma, die in de Tweede Wereldoorlog vermoord 

is omwille van zijn principiële verzet als journalist tegen het 

Naziregime. De lezing begint om 14.00 u.  

3. Zondag 18 september: West-Friese Bedevaart  
Zondag 18 september 2016 wordt voor de 109e keer de West-Friese 

Bedevaart naar Onze Lieve Vrouw ter Nood georganiseerd. Mensen 

van binnen en buiten West-Friesland komen naar Heiloo om op 

voorspraak van Maria te bidden tot God, te danken, om troost en rust 

te vinden, of gewoon om de liefdevolle nabijheid van de Hemel-

moeder bijzonder te ervaren. Er zijn zoveel redenen om tot Maria te 

gaan, zeker in deze tijd.  

        NIEUWSBRIEF NR. 31 

 

            31 juli – 28 augustus 2016 
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Het dagprogramma is:  

10.30u Heilige Mis met Mgr. Hendriks als hoofdcelebrant;  

11.45u Pauze met biechtgelegenheid; 12.45u Stille Aanbidding; 

13.15u Plechtig Marialof met Rozenkransgebed. 
 

 

VIERINGEN MET MARIA TENHEMELOPNEMING 

OP MAANDAG 15 AUGUSTUS 
 

Eucharistieviering om 10.30 uur in De Boom  

Eucharistieviering om 10.00 uur in de Augustinus 

Geen viering in Vincentiuskerk. 
 

 

MIVA-COLLECTE 

28 AUGUSTUS 
 

Op zondag 28 augustus vindt de 

jaarlijkse MIVA-collecte in de kerken 

plaats. Dat is een tweede collecte,  

hetzij een 2e rondgang tijdens de collecte, 

of een collecte na afloop van de viering 

aan de deur. 

MIVA zorgt met name voor vervoers-

middelen voor de gezondheidszorg, zoals 

ambulances en busjes voor patiëntenvervoer, maar ook motoren en 

scooters voor doctoren en verpleegkundigen. 

Dit jaar wordt aandacht gevraagd voor een heel bijzonder project in 

India: hulp aan terminaal zieken. Zorg voor mensen die stervende 

zijn is in India niet vanzelfsprekend. Zeker voor de allerarmsten is 

deze zorg niet beschikbaar. Gelukkig zorgt de Indiase katholieke 

Gezondheidszorgorganisatie CHAI (Catholic Health Association of 

India) ervoor dat dit gaat veranderen. 

Zij zijn bezig een netwerk van palliatieve centra op te richten. 

Uiteindelijk wil men 300 centra in heel India openen, zodat deze 

cruciale hulp voor veel mensen bereikbaar wordt. DHAI heeft MIVA 

gevraagd om ondersteuning in de vorm van ambulances voor het 

noodzakelijke vervoer van patiënten. 
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Met uw gift maakt u het MIVA mogelijk om voor deze ambulances 

te zorgen. Doet u mee? Geef dan aan de extra collecte op zondag  

28 augustus a.s. of stort uw gift op rek.nr. NL42 INB 000 000 2950 

t.n.v. MIVA, ’s-Hertogenbosch. 

 

 

AGENDA  LOCATIE   DE   BOOM    

      

za 6 aug. 14.00 kerk Kerk open voor bezichtiging en gebed  

za 13 aug. 16.00 kerk Orgelconcert Stephan van de Wijgert  

di 16 aug. 15.00 kapel Rozenkransgebed, 1e keer na de vakantie 

za 20 aug. 14.00 kerk Kerk open voor bezichtiging en gebed  

za 27 aug. 14.00 kerk Huwelijksviering  

za 3 sept. 16.00 kerk Orgelconcert Reinhard Siegert  
 

 

ROZENKRANSGEBED 
 

Op dinsdag 16 augustus start een nieuwe seizoen. Ter gelegenheid 

van het feest van Maria Tenhemelopneming is er dan tevens 

uitstelling van het H. Sacrament. Aanvang: 15.00 uur, in de 

Boomkapel, ingang Van Gentstraat 23 (aan de zijkant van de kerk). 

Vervolgens bent u weer iedere dinsdag om 15 uur welkom om mee te 

komen bidden. 
 

 

ZOMERCONCERTREEKS IN DE BOOMKERK 
 

In de Boomkerk vindt deze zomer een concertreeks plaats.  

Musici uit verschillende Europese steden bespelen het monumentale 

Hilgersorgel (1774). Inmiddels zijn er twee concerten geweest.  

De rest van de zomer volgen er nog twee. Ook is er op de Nationale 

Monumentendag 10 september een orgelbespeling. 

 

Het concert op 13 augustus wordt verzorgd door Stephan van de 

Wijgert uit Amsterdam. Hij is sedert 2008 verbonden als organist aan 

de kerk De Duif, aan de Prinsengracht te Amsterdam. Daar is hij de 

vaste bespeler van het Smits-orgel uit 1862-1880 van deze v.m. 

katholieke kerk (Willibrordus binnen de Veste).  

 4  

Als voornaamste taak heeft hij het 

organiseren van bespelingen bij 

verscheidene evenementen, in het 

bijzonder de serie ‘Zondagmiddag 

orgelconcerten in de Duif’ met 

jaarlijks zo’n 25 concerten. 

Stephan is ook bestuurslid van de 

Stichting Willibrordus-orgel van de 

kathedrale basiliek St. Bavo te 

Haarlem. Sinds januari 2016 is hij 

artistiek leider van de werkgroep  Stephan van de Wijgert aan de speel- 

Berne Abdijconcerten. tafel van het Smits-orgel van ‘De Duif’ 

 

Op het programma van het concert in De Boom staan de volgende 

werken: 
 

- Pilgerchor uit de opera Tannhäuser van Richard Wagner  (1813-1883),  

 (bewerking voor orgel van Franz Liszt) 

- Suite ‘Uit Holbergs tijd’, op. 40, van Edward Grieg  (1843-1907) 

 (bewerking voor orgel van Stephan van de Wijgert) 

- Prelude, op. 28 nr. 4 van Frédéric Chopin  (1810-1849) 

 (bewerking voor orgel van Franz Liszt) 

- Scherzo, op. 65 van Max Reger  (1873-1916) 

- uit Sechs Stücke in kanonischer Form, op. 56, van Robert Schumann  

 (1810-1856):  nr. 3. Andantino; nr. 4. Innig; nr. 5   Nicht zu schnell 

- Agnus Dei uit de Messa di Requiem van Giuseppe Verdi  (1813-1901) 

 (bewerking voor orgel van Franz Liszt) 

- Präludium und fuga in e van Felix Mendelssohn Bartholdy  (1809-1847) 

 (bewerking voor orgel van William Thomas Best 

 

De reeks wordt op 3 september afgesloten door Reinhard Siegert uit 

Keulen. Meer informatie over deze organist en het concertprogramma 

kunt u later in de maand lezen op de website en in de volgende 

nieuwsbrief. 

 

De concerten beginnen om 16.00 uur, en de toegang is vrij 

(vrijwillige bijdrage na afloop). 

U bent van harte uitgenodigd voor een drankje na afloop. 
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AGENDA  LOCATIE   AUGUSTINUS   

     

ma 1 aug 19.00 Tuinzaal Klaverjasclub 

di 2 aug 19.00 Kerk/TZ repetitie Agneskoor 

ma 8 aug 19.00 Tuinzaal Klaverjasclub 

di 9 aug  11.00 Pastorie P&O vergadering 

vr 12 aug 14.00 Kerk Orgelstudie 

ma 15 aug 19.00 Tuinzaal Klaverjasclub 

di 16 aug 19.30 Pastorie Pastoraal Team Augustinus 

ma 22 aug 14.00 Pastorie Augustinusleesgroep 

  19.30 Pastorie  Bespreking Werkplan 

  19.00 Tuinzaal Klaverjasclub 

di 23 aug 19.00 kerk/TZ Repetitie Agneskoor 

vr 26 aug 19.00 Kerk/TZ Repetitie Augustinuskoor 

ma 29 aug 19.00 Tuinzaal Klaverjasclub 

di 30 aug 19.00 Kerk/TZ Repetitie Agneskoor 

 

 
 

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 (v.a. 9 aug.) 

woensdag, donderdag en 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  
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AGENDA  LOCATIE  VINCENTIUSKERK  

    

wo 3 aug. 10.00 Ontmoetingochtend 'De Liefde', in  

   Tearoom Candela, Bilderdijkstraat 61 

za 13 aug. 14.00 Zonnebloem Oud-West, knutselmiddag 

wo 24 aug. 15.00 Pastoraal Team Emmaüs 

ma 29 aug. 14.00 Pastoraal Team Vincentius 

  20.00 Koorrepetitie 
 

 

NEDERLANDSE PELGRIMS ARRIVEREN IN 

KRAKAU VOOR WERELDJONGERENDAGEN 
 

Maandag 25 juli jl. arriveerden negenhonderd 

Nederlandse pelgrims in het Poolse Krakau om 

deel te nemen aan de Wereldjongerendagen 

(WJD) 2016. Op het zesdaagse Rooms-

Katholieke mega-festival worden 1,5 miljoen 

jongeren verwacht uit alle continenten. Paus 

Franciscus arriveert komende woensdag in 

Krakau (Kraków). 
 

De Wereldjongerendagen zijn het grootste internationale jongereneve-

nement ter wereld. Zes dagen lang kunnen festivalgangers verspreid 

over de stad deelnemen aan kleine en grootschalige culturele festivals, 

katholieke vieringen, concerten, ontmoetingen en theatervoorstellingen. 

Op verschillende momenten komen alle festivalgangers bij elkaar om 

samen met de paus te bidden en de mis te vieren. 
 

Dinsdag wordt de WJD officieel 

geopend met een wandeltocht door  

de stad met de ‘Spark of Mercy’,  

de vlam die onafgebroken brandt in 

het heiligdom van de Goddelijke 

Barmhartigheid in Krakau (zie foto).  

In 2003 zegende paus Johannes 

Paulus II het vuur en riep de Polen 

op om ‘de vlam van barmhartigheid 

door te geven aan de wereld.’  
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Er zal tijdens deze Wereldjongerendagen veel aandacht uitgaan naar het 

levensverhaal van paus Johannes Paulus II, de eerste Poolse paus in de 

geschiedenis en de oprichter van de Wereldjongerendagen in 1984.  

Donderdag voegt paus Franciscus zich bij de festivalgangers.  

In een videoboodschap aan hen, die het Vaticaan in de afgelopen 

week verspreidde, geeft de paus aan erg naar de ontmoeting met de 

jongeren van over de hele wereld uit te zien. 

 „Ik wens werkelijk jullie te ontmoeten, om de wereld een nieuw 

teken van harmonie te geven, een mozaïek van verschillende 

gezichten, zoveel rassen, talen, volken en culturen, maar verenigd in 

de naam van Jezus, die het Gezicht van de Barmhartigheid is.” 

(https://youtu.be/Pd4JkPwGOYc) 
 

Tijdens de welkomstceremonie op donderdag, zal paus Franciscus 

begroet worden door een grote groep jongeren die de vlag van hun 

eigen land dragen. Nederland wordt vertegenwoordigd door Martijn 

de Waal uit bisdom Breda. Ook hebben een aantal Nederlandse 

jongeren een speciale uitnodiging ontvangen om bij verschillende 

festiviteiten vooraan op het podium te zitten, onder andere bij de 

avondwake op zaterdagavond. 
 Uit: rkkerk.nl 
 

 

ACTIVITEITEN IN DE PAROCHIE OP EEN RIJ 
 

IN DE BOOMKERK  (Kerk en Parochiecentrum) 
 

Zaterdag 13 augustus: Orgelconcert 

Orgelconcert op het Hilgers-orgel  

door Stephan van de Wijgert uit Amsterdam, zie blz. 4. 

Toegang gratis  (vrijwillige bijdrage); aanvang 16.00 uur. 
 

Zaterdag 3 september: Orgelconcert 

Orgelconcert op het Hilgers-orgel  

door Reinhard Siegert uit Keulen. 

Toegang gratis  (vrijwillige bijdrage); aanvang 16.00 uur. 

 

IN DE AUGUSTINUSKERK 
 

Geen activiteiten  
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IN DE VINCENTIUSKERK 
 

Zaterdag 13 augustus: Zonnebloem-middag 

Knutselmiddag; voor meer info: Donald van der Zwan,  

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

Tijd: 14.00 – 17.00 uur. 

 

 

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. 
 

Vakantie 

 

         

 

 

De volgende Nieuwsbrief verschijnt op 28 augustus 2016.  

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

Kopij voor het parochieblad ‘Geloven in West’ graag inleveren 

voor 22 augustus. Het blad verschijnt op 18 september. 

 
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 
 augustinus@rkamsterdamwest.nl 
 

Website: www.rkamsterdamwest.nl 
E-mail:  info@rkamsterdamwest.nl 
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Diocesaan Heiligdom O.L.V. ter Nood 

Hoogeweg 65 

1851 PJ, Heiloo 

Tel. Secretariaat: 072 505 1288 

Website: www.olvternood.nl 

 

In de komende maanden staan er twee grote 

activiteiten op het programma bij O.L.V. ter Nood. 

1. Maandag 15 augustus: Hoogfeest O.L.V. ten Hemelopneming 

Maandag 15 augustus wordt naar traditie bij O.L.V. ter Nood het 

Hoogfeest van O.L.V. ten Hemelopneming groots gevierd.  

Het dagprogramma is: 11.30u Rozenkransgebed; 12.00u Heilige Mis 

met Mgr. Hendriks als hoofdcelebrant; 14.45u Plechtig Marialof 

2. Zondag 4 september: Runxput-lezing  

Dit jaar wordt de Runxput-lezing verzorgd door de theoloog, Peter 

Vermaat. Hij zal vertellen over het leven van de Nederlandse 

martelaar Titus Brandsma, die in de Tweede Wereldoorlog vermoord 

is omwille van zijn principiële verzet als journalist tegen het 

Naziregime. De lezing begint om 14.00 u.  

3. Zondag 18 september: West-Friese Bedevaart  
Zondag 18 september 2016 wordt voor de 109e keer de West-Friese 

Bedevaart naar Onze Lieve Vrouw ter Nood georganiseerd. Mensen 

van binnen en buiten West-Friesland komen naar Heiloo om op 

voorspraak van Maria te bidden tot God, te danken, om troost en rust 

te vinden, of gewoon om de liefdevolle nabijheid van de Hemel-

moeder bijzonder te ervaren. Er zijn zoveel redenen om tot Maria te 

gaan, zeker in deze tijd.  

        NIEUWSBRIEF NR. 31 

 

            31 juli – 28 augustus 2016 
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Het dagprogramma is:  

10.30u Heilige Mis met Mgr. Hendriks als hoofdcelebrant;  

11.45u Pauze met biechtgelegenheid; 12.45u Stille Aanbidding; 

13.15u Plechtig Marialof met Rozenkransgebed. 
 

 

VIERINGEN MET MARIA TENHEMELOPNEMING 

OP MAANDAG 15 AUGUSTUS 
 

Eucharistieviering om 10.30 uur in De Boom  

Eucharistieviering om 10.00 uur in de Augustinus 

Geen viering in Vincentiuskerk. 
 

 

MIVA-COLLECTE 

28 AUGUSTUS 
 

Op zondag 28 augustus vindt de 

jaarlijkse MIVA-collecte in de kerken 

plaats. Dat is een tweede collecte,  

hetzij een 2e rondgang tijdens de collecte, 

of een collecte na afloop van de viering 

aan de deur. 

MIVA zorgt met name voor vervoers-

middelen voor de gezondheidszorg, zoals 

ambulances en busjes voor patiëntenvervoer, maar ook motoren en 

scooters voor doctoren en verpleegkundigen. 

Dit jaar wordt aandacht gevraagd voor een heel bijzonder project in 

India: hulp aan terminaal zieken. Zorg voor mensen die stervende 

zijn is in India niet vanzelfsprekend. Zeker voor de allerarmsten is 

deze zorg niet beschikbaar. Gelukkig zorgt de Indiase katholieke 

Gezondheidszorgorganisatie CHAI (Catholic Health Association of 

India) ervoor dat dit gaat veranderen. 

Zij zijn bezig een netwerk van palliatieve centra op te richten. 

Uiteindelijk wil men 300 centra in heel India openen, zodat deze 

cruciale hulp voor veel mensen bereikbaar wordt. DHAI heeft MIVA 

gevraagd om ondersteuning in de vorm van ambulances voor het 

noodzakelijke vervoer van patiënten. 
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Met uw gift maakt u het MIVA mogelijk om voor deze ambulances 

te zorgen. Doet u mee? Geef dan aan de extra collecte op zondag  

28 augustus a.s. of stort uw gift op rek.nr. NL42 INB 000 000 2950 

t.n.v. MIVA, ’s-Hertogenbosch. 

 

 

AGENDA  LOCATIE   DE   BOOM    

      

za 6 aug. 14.00 kerk Kerk open voor bezichtiging en gebed  

za 13 aug. 16.00 kerk Orgelconcert Stephan van de Wijgert  

di 16 aug. 15.00 kapel Rozenkransgebed, 1e keer na de vakantie 

za 20 aug. 14.00 kerk Kerk open voor bezichtiging en gebed  

za 27 aug. 14.00 kerk Huwelijksviering  

za 3 sept. 16.00 kerk Orgelconcert Reinhard Siegert  
 

 

ROZENKRANSGEBED 
 

Op dinsdag 16 augustus start een nieuwe seizoen. Ter gelegenheid 

van het feest van Maria Tenhemelopneming is er dan tevens 

uitstelling van het H. Sacrament. Aanvang: 15.00 uur, in de 

Boomkapel, ingang Van Gentstraat 23 (aan de zijkant van de kerk). 

Vervolgens bent u weer iedere dinsdag om 15 uur welkom om mee te 

komen bidden. 
 

 

ZOMERCONCERTREEKS IN DE BOOMKERK 
 

In de Boomkerk vindt deze zomer een concertreeks plaats.  

Musici uit verschillende Europese steden bespelen het monumentale 

Hilgersorgel (1774). Inmiddels zijn er twee concerten geweest.  

De rest van de zomer volgen er nog twee. Ook is er op de Nationale 

Monumentendag 10 september een orgelbespeling. 

 

Het concert op 13 augustus wordt verzorgd door Stephan van de 

Wijgert uit Amsterdam. Hij is sedert 2008 verbonden als organist aan 

de kerk De Duif, aan de Prinsengracht te Amsterdam. Daar is hij de 

vaste bespeler van het Smits-orgel uit 1862-1880 van deze v.m. 

katholieke kerk (Willibrordus binnen de Veste).  
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Als voornaamste taak heeft hij het 

organiseren van bespelingen bij 

verscheidene evenementen, in het 

bijzonder de serie ‘Zondagmiddag 

orgelconcerten in de Duif’ met 

jaarlijks zo’n 25 concerten. 

Stephan is ook bestuurslid van de 

Stichting Willibrordus-orgel van de 

kathedrale basiliek St. Bavo te 

Haarlem. Sinds januari 2016 is hij 

artistiek leider van de werkgroep  Stephan van de Wijgert aan de speel- 

Berne Abdijconcerten. tafel van het Smits-orgel van ‘De Duif’ 

 

Op het programma van het concert in De Boom staan de volgende 

werken: 
 

- Pilgerchor uit de opera Tannhäuser van Richard Wagner  (1813-1883),  

 (bewerking voor orgel van Franz Liszt) 

- Suite ‘Uit Holbergs tijd’, op. 40, van Edward Grieg  (1843-1907) 

 (bewerking voor orgel van Stephan van de Wijgert) 

- Prelude, op. 28 nr. 4 van Frédéric Chopin  (1810-1849) 

 (bewerking voor orgel van Franz Liszt) 

- Scherzo, op. 65 van Max Reger  (1873-1916) 

- uit Sechs Stücke in kanonischer Form, op. 56, van Robert Schumann  

 (1810-1856):  nr. 3. Andantino; nr. 4. Innig; nr. 5   Nicht zu schnell 

- Agnus Dei uit de Messa di Requiem van Giuseppe Verdi  (1813-1901) 

 (bewerking voor orgel van Franz Liszt) 

- Präludium und fuga in e van Felix Mendelssohn Bartholdy  (1809-1847) 

 (bewerking voor orgel van William Thomas Best 

 

De reeks wordt op 3 september afgesloten door Reinhard Siegert uit 

Keulen. Meer informatie over deze organist en het concertprogramma 

kunt u later in de maand lezen op de website en in de volgende 

nieuwsbrief. 

 

De concerten beginnen om 16.00 uur, en de toegang is vrij 

(vrijwillige bijdrage na afloop). 

U bent van harte uitgenodigd voor een drankje na afloop. 
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AGENDA  LOCATIE   AUGUSTINUS   

     

ma 1 aug 19.00 Tuinzaal Klaverjasclub 

di 2 aug 19.00 Kerk/TZ repetitie Agneskoor 

ma 8 aug 19.00 Tuinzaal Klaverjasclub 

di 9 aug  11.00 Pastorie P&O vergadering 

vr 12 aug 14.00 Kerk Orgelstudie 

ma 15 aug 19.00 Tuinzaal Klaverjasclub 

di 16 aug 19.30 Pastorie Pastoraal Team Augustinus 

ma 22 aug 14.00 Pastorie Augustinusleesgroep 

  19.30 Pastorie  Bespreking Werkplan 

  19.00 Tuinzaal Klaverjasclub 

di 23 aug 19.00 kerk/TZ Repetitie Agneskoor 

vr 26 aug 19.00 Kerk/TZ Repetitie Augustinuskoor 

ma 29 aug 19.00 Tuinzaal Klaverjasclub 

di 30 aug 19.00 Kerk/TZ Repetitie Agneskoor 

 

 
 

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 (v.a. 9 aug.) 

woensdag, donderdag en 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  
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AGENDA  LOCATIE  VINCENTIUSKERK  

    

wo 3 aug. 10.00 Ontmoetingochtend 'De Liefde', in  

   Tearoom Candela, Bilderdijkstraat 61 

za 13 aug. 14.00 Zonnebloem Oud-West, knutselmiddag 

wo 24 aug. 15.00 Pastoraal Team Emmaüs 

ma 29 aug. 14.00 Pastoraal Team Vincentius 

  20.00 Koorrepetitie 
 

 

NEDERLANDSE PELGRIMS ARRIVEREN IN 

KRAKAU VOOR WERELDJONGERENDAGEN 
 

Maandag 25 juli jl. arriveerden negenhonderd 

Nederlandse pelgrims in het Poolse Krakau om 

deel te nemen aan de Wereldjongerendagen 

(WJD) 2016. Op het zesdaagse Rooms-

Katholieke mega-festival worden 1,5 miljoen 

jongeren verwacht uit alle continenten. Paus 

Franciscus arriveert komende woensdag in 

Krakau (Kraków). 
 

De Wereldjongerendagen zijn het grootste internationale jongereneve-

nement ter wereld. Zes dagen lang kunnen festivalgangers verspreid 

over de stad deelnemen aan kleine en grootschalige culturele festivals, 

katholieke vieringen, concerten, ontmoetingen en theatervoorstellingen. 

Op verschillende momenten komen alle festivalgangers bij elkaar om 

samen met de paus te bidden en de mis te vieren. 
 

Dinsdag wordt de WJD officieel 

geopend met een wandeltocht door  

de stad met de ‘Spark of Mercy’,  

de vlam die onafgebroken brandt in 

het heiligdom van de Goddelijke 

Barmhartigheid in Krakau (zie foto).  

In 2003 zegende paus Johannes 

Paulus II het vuur en riep de Polen 

op om ‘de vlam van barmhartigheid 

door te geven aan de wereld.’  
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Er zal tijdens deze Wereldjongerendagen veel aandacht uitgaan naar het 

levensverhaal van paus Johannes Paulus II, de eerste Poolse paus in de 

geschiedenis en de oprichter van de Wereldjongerendagen in 1984.  

Donderdag voegt paus Franciscus zich bij de festivalgangers.  

In een videoboodschap aan hen, die het Vaticaan in de afgelopen 

week verspreidde, geeft de paus aan erg naar de ontmoeting met de 

jongeren van over de hele wereld uit te zien. 

 „Ik wens werkelijk jullie te ontmoeten, om de wereld een nieuw 

teken van harmonie te geven, een mozaïek van verschillende 

gezichten, zoveel rassen, talen, volken en culturen, maar verenigd in 

de naam van Jezus, die het Gezicht van de Barmhartigheid is.” 

(https://youtu.be/Pd4JkPwGOYc) 
 

Tijdens de welkomstceremonie op donderdag, zal paus Franciscus 

begroet worden door een grote groep jongeren die de vlag van hun 

eigen land dragen. Nederland wordt vertegenwoordigd door Martijn 

de Waal uit bisdom Breda. Ook hebben een aantal Nederlandse 

jongeren een speciale uitnodiging ontvangen om bij verschillende 

festiviteiten vooraan op het podium te zitten, onder andere bij de 

avondwake op zaterdagavond. 
 Uit: rkkerk.nl 
 

 

ACTIVITEITEN IN DE PAROCHIE OP EEN RIJ 
 

IN DE BOOMKERK  (Kerk en Parochiecentrum) 
 

Zaterdag 13 augustus: Orgelconcert 

Orgelconcert op het Hilgers-orgel  

door Stephan van de Wijgert uit Amsterdam, zie blz. 4. 

Toegang gratis  (vrijwillige bijdrage); aanvang 16.00 uur. 
 

Zaterdag 3 september: Orgelconcert 

Orgelconcert op het Hilgers-orgel  

door Reinhard Siegert uit Keulen. 

Toegang gratis  (vrijwillige bijdrage); aanvang 16.00 uur. 

 

IN DE AUGUSTINUSKERK 
 

Geen activiteiten  
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IN DE VINCENTIUSKERK 
 

Zaterdag 13 augustus: Zonnebloem-middag 

Knutselmiddag; voor meer info: Donald van der Zwan,  

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

Tijd: 14.00 – 17.00 uur. 

 

 

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. 
 

Vakantie 

 

         

 

 

De volgende Nieuwsbrief verschijnt op 28 augustus 2016.  

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

Kopij voor het parochieblad ‘Geloven in West’ graag inleveren 

voor 22 augustus. Het blad verschijnt op 18 september. 

 
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 
 augustinus@rkamsterdamwest.nl 
 

Website: www.rkamsterdamwest.nl 
E-mail:  info@rkamsterdamwest.nl 
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Diocesaan Heiligdom O.L.V. ter Nood 

Hoogeweg 65 

1851 PJ, Heiloo 

Tel. Secretariaat: 072 505 1288 

Website: www.olvternood.nl 

 

In de komende maanden staan er twee grote 

activiteiten op het programma bij O.L.V. ter Nood. 

1. Maandag 15 augustus: Hoogfeest O.L.V. ten Hemelopneming 

Maandag 15 augustus wordt naar traditie bij O.L.V. ter Nood het 

Hoogfeest van O.L.V. ten Hemelopneming groots gevierd.  

Het dagprogramma is: 11.30u Rozenkransgebed; 12.00u Heilige Mis 

met Mgr. Hendriks als hoofdcelebrant; 14.45u Plechtig Marialof 

2. Zondag 4 september: Runxput-lezing  

Dit jaar wordt de Runxput-lezing verzorgd door de theoloog, Peter 

Vermaat. Hij zal vertellen over het leven van de Nederlandse 

martelaar Titus Brandsma, die in de Tweede Wereldoorlog vermoord 

is omwille van zijn principiële verzet als journalist tegen het 

Naziregime. De lezing begint om 14.00 u.  

3. Zondag 18 september: West-Friese Bedevaart  
Zondag 18 september 2016 wordt voor de 109e keer de West-Friese 

Bedevaart naar Onze Lieve Vrouw ter Nood georganiseerd. Mensen 

van binnen en buiten West-Friesland komen naar Heiloo om op 

voorspraak van Maria te bidden tot God, te danken, om troost en rust 

te vinden, of gewoon om de liefdevolle nabijheid van de Hemel-

moeder bijzonder te ervaren. Er zijn zoveel redenen om tot Maria te 

gaan, zeker in deze tijd.  

        NIEUWSBRIEF NR. 31 

 

            31 juli – 28 augustus 2016 
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Het dagprogramma is:  

10.30u Heilige Mis met Mgr. Hendriks als hoofdcelebrant;  

11.45u Pauze met biechtgelegenheid; 12.45u Stille Aanbidding; 

13.15u Plechtig Marialof met Rozenkransgebed. 
 

 

VIERINGEN MET MARIA TENHEMELOPNEMING 

OP MAANDAG 15 AUGUSTUS 
 

Eucharistieviering om 10.30 uur in De Boom  

Eucharistieviering om 10.00 uur in de Augustinus 

Geen viering in Vincentiuskerk. 
 

 

MIVA-COLLECTE 

28 AUGUSTUS 
 

Op zondag 28 augustus vindt de 

jaarlijkse MIVA-collecte in de kerken 

plaats. Dat is een tweede collecte,  

hetzij een 2e rondgang tijdens de collecte, 

of een collecte na afloop van de viering 

aan de deur. 

MIVA zorgt met name voor vervoers-

middelen voor de gezondheidszorg, zoals 

ambulances en busjes voor patiëntenvervoer, maar ook motoren en 

scooters voor doctoren en verpleegkundigen. 

Dit jaar wordt aandacht gevraagd voor een heel bijzonder project in 

India: hulp aan terminaal zieken. Zorg voor mensen die stervende 

zijn is in India niet vanzelfsprekend. Zeker voor de allerarmsten is 

deze zorg niet beschikbaar. Gelukkig zorgt de Indiase katholieke 

Gezondheidszorgorganisatie CHAI (Catholic Health Association of 

India) ervoor dat dit gaat veranderen. 

Zij zijn bezig een netwerk van palliatieve centra op te richten. 

Uiteindelijk wil men 300 centra in heel India openen, zodat deze 

cruciale hulp voor veel mensen bereikbaar wordt. DHAI heeft MIVA 

gevraagd om ondersteuning in de vorm van ambulances voor het 

noodzakelijke vervoer van patiënten. 
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Met uw gift maakt u het MIVA mogelijk om voor deze ambulances 

te zorgen. Doet u mee? Geef dan aan de extra collecte op zondag  

28 augustus a.s. of stort uw gift op rek.nr. NL42 INB 000 000 2950 

t.n.v. MIVA, ’s-Hertogenbosch. 

 

 

AGENDA  LOCATIE   DE   BOOM    

      

za 6 aug. 14.00 kerk Kerk open voor bezichtiging en gebed  

za 13 aug. 16.00 kerk Orgelconcert Stephan van de Wijgert  

di 16 aug. 15.00 kapel Rozenkransgebed, 1e keer na de vakantie 

za 20 aug. 14.00 kerk Kerk open voor bezichtiging en gebed  

za 27 aug. 14.00 kerk Huwelijksviering  

za 3 sept. 16.00 kerk Orgelconcert Reinhard Siegert  
 

 

ROZENKRANSGEBED 
 

Op dinsdag 16 augustus start een nieuwe seizoen. Ter gelegenheid 

van het feest van Maria Tenhemelopneming is er dan tevens 

uitstelling van het H. Sacrament. Aanvang: 15.00 uur, in de 

Boomkapel, ingang Van Gentstraat 23 (aan de zijkant van de kerk). 

Vervolgens bent u weer iedere dinsdag om 15 uur welkom om mee te 

komen bidden. 
 

 

ZOMERCONCERTREEKS IN DE BOOMKERK 
 

In de Boomkerk vindt deze zomer een concertreeks plaats.  

Musici uit verschillende Europese steden bespelen het monumentale 

Hilgersorgel (1774). Inmiddels zijn er twee concerten geweest.  

De rest van de zomer volgen er nog twee. Ook is er op de Nationale 

Monumentendag 10 september een orgelbespeling. 

 

Het concert op 13 augustus wordt verzorgd door Stephan van de 

Wijgert uit Amsterdam. Hij is sedert 2008 verbonden als organist aan 

de kerk De Duif, aan de Prinsengracht te Amsterdam. Daar is hij de 

vaste bespeler van het Smits-orgel uit 1862-1880 van deze v.m. 

katholieke kerk (Willibrordus binnen de Veste).  
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Als voornaamste taak heeft hij het 

organiseren van bespelingen bij 

verscheidene evenementen, in het 

bijzonder de serie ‘Zondagmiddag 

orgelconcerten in de Duif’ met 

jaarlijks zo’n 25 concerten. 

Stephan is ook bestuurslid van de 

Stichting Willibrordus-orgel van de 

kathedrale basiliek St. Bavo te 

Haarlem. Sinds januari 2016 is hij 

artistiek leider van de werkgroep  Stephan van de Wijgert aan de speel- 

Berne Abdijconcerten. tafel van het Smits-orgel van ‘De Duif’ 

 

Op het programma van het concert in De Boom staan de volgende 

werken: 
 

- Pilgerchor uit de opera Tannhäuser van Richard Wagner  (1813-1883),  

 (bewerking voor orgel van Franz Liszt) 

- Suite ‘Uit Holbergs tijd’, op. 40, van Edward Grieg  (1843-1907) 

 (bewerking voor orgel van Stephan van de Wijgert) 

- Prelude, op. 28 nr. 4 van Frédéric Chopin  (1810-1849) 

 (bewerking voor orgel van Franz Liszt) 

- Scherzo, op. 65 van Max Reger  (1873-1916) 

- uit Sechs Stücke in kanonischer Form, op. 56, van Robert Schumann  

 (1810-1856):  nr. 3. Andantino; nr. 4. Innig; nr. 5   Nicht zu schnell 

- Agnus Dei uit de Messa di Requiem van Giuseppe Verdi  (1813-1901) 

 (bewerking voor orgel van Franz Liszt) 

- Präludium und fuga in e van Felix Mendelssohn Bartholdy  (1809-1847) 

 (bewerking voor orgel van William Thomas Best 

 

De reeks wordt op 3 september afgesloten door Reinhard Siegert uit 

Keulen. Meer informatie over deze organist en het concertprogramma 

kunt u later in de maand lezen op de website en in de volgende 

nieuwsbrief. 

 

De concerten beginnen om 16.00 uur, en de toegang is vrij 

(vrijwillige bijdrage na afloop). 

U bent van harte uitgenodigd voor een drankje na afloop. 
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AGENDA  LOCATIE   AUGUSTINUS   

     

ma 1 aug 19.00 Tuinzaal Klaverjasclub 

di 2 aug 19.00 Kerk/TZ repetitie Agneskoor 

ma 8 aug 19.00 Tuinzaal Klaverjasclub 

di 9 aug  11.00 Pastorie P&O vergadering 

vr 12 aug 14.00 Kerk Orgelstudie 

ma 15 aug 19.00 Tuinzaal Klaverjasclub 

di 16 aug 19.30 Pastorie Pastoraal Team Augustinus 

ma 22 aug 14.00 Pastorie Augustinusleesgroep 

  19.30 Pastorie  Bespreking Werkplan 

  19.00 Tuinzaal Klaverjasclub 

di 23 aug 19.00 kerk/TZ Repetitie Agneskoor 

vr 26 aug 19.00 Kerk/TZ Repetitie Augustinuskoor 

ma 29 aug 19.00 Tuinzaal Klaverjasclub 

di 30 aug 19.00 Kerk/TZ Repetitie Agneskoor 

 

 
 

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 (v.a. 9 aug.) 

woensdag, donderdag en 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  
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AGENDA  LOCATIE  VINCENTIUSKERK  

    

wo 3 aug. 10.00 Ontmoetingochtend 'De Liefde', in  

   Tearoom Candela, Bilderdijkstraat 61 

za 13 aug. 14.00 Zonnebloem Oud-West, knutselmiddag 

wo 24 aug. 15.00 Pastoraal Team Emmaüs 

ma 29 aug. 14.00 Pastoraal Team Vincentius 

  20.00 Koorrepetitie 
 

 

NEDERLANDSE PELGRIMS ARRIVEREN IN 

KRAKAU VOOR WERELDJONGERENDAGEN 
 

Maandag 25 juli jl. arriveerden negenhonderd 

Nederlandse pelgrims in het Poolse Krakau om 

deel te nemen aan de Wereldjongerendagen 

(WJD) 2016. Op het zesdaagse Rooms-

Katholieke mega-festival worden 1,5 miljoen 

jongeren verwacht uit alle continenten. Paus 

Franciscus arriveert komende woensdag in 

Krakau (Kraków). 
 

De Wereldjongerendagen zijn het grootste internationale jongereneve-

nement ter wereld. Zes dagen lang kunnen festivalgangers verspreid 

over de stad deelnemen aan kleine en grootschalige culturele festivals, 

katholieke vieringen, concerten, ontmoetingen en theatervoorstellingen. 

Op verschillende momenten komen alle festivalgangers bij elkaar om 

samen met de paus te bidden en de mis te vieren. 
 

Dinsdag wordt de WJD officieel 

geopend met een wandeltocht door  

de stad met de ‘Spark of Mercy’,  

de vlam die onafgebroken brandt in 

het heiligdom van de Goddelijke 

Barmhartigheid in Krakau (zie foto).  

In 2003 zegende paus Johannes 

Paulus II het vuur en riep de Polen 

op om ‘de vlam van barmhartigheid 

door te geven aan de wereld.’  
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Er zal tijdens deze Wereldjongerendagen veel aandacht uitgaan naar het 

levensverhaal van paus Johannes Paulus II, de eerste Poolse paus in de 

geschiedenis en de oprichter van de Wereldjongerendagen in 1984.  

Donderdag voegt paus Franciscus zich bij de festivalgangers.  

In een videoboodschap aan hen, die het Vaticaan in de afgelopen 

week verspreidde, geeft de paus aan erg naar de ontmoeting met de 

jongeren van over de hele wereld uit te zien. 

 „Ik wens werkelijk jullie te ontmoeten, om de wereld een nieuw 

teken van harmonie te geven, een mozaïek van verschillende 

gezichten, zoveel rassen, talen, volken en culturen, maar verenigd in 

de naam van Jezus, die het Gezicht van de Barmhartigheid is.” 

(https://youtu.be/Pd4JkPwGOYc) 
 

Tijdens de welkomstceremonie op donderdag, zal paus Franciscus 

begroet worden door een grote groep jongeren die de vlag van hun 

eigen land dragen. Nederland wordt vertegenwoordigd door Martijn 

de Waal uit bisdom Breda. Ook hebben een aantal Nederlandse 

jongeren een speciale uitnodiging ontvangen om bij verschillende 

festiviteiten vooraan op het podium te zitten, onder andere bij de 

avondwake op zaterdagavond. 
 Uit: rkkerk.nl 
 

 

ACTIVITEITEN IN DE PAROCHIE OP EEN RIJ 
 

IN DE BOOMKERK  (Kerk en Parochiecentrum) 
 

Zaterdag 13 augustus: Orgelconcert 

Orgelconcert op het Hilgers-orgel  

door Stephan van de Wijgert uit Amsterdam, zie blz. 4. 

Toegang gratis  (vrijwillige bijdrage); aanvang 16.00 uur. 
 

Zaterdag 3 september: Orgelconcert 

Orgelconcert op het Hilgers-orgel  

door Reinhard Siegert uit Keulen. 

Toegang gratis  (vrijwillige bijdrage); aanvang 16.00 uur. 

 

IN DE AUGUSTINUSKERK 
 

Geen activiteiten  
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IN DE VINCENTIUSKERK 
 

Zaterdag 13 augustus: Zonnebloem-middag 

Knutselmiddag; voor meer info: Donald van der Zwan,  

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

Tijd: 14.00 – 17.00 uur. 

 

 

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. 
 

Vakantie 

 

         

 

 

De volgende Nieuwsbrief verschijnt op 28 augustus 2016.  

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

Kopij voor het parochieblad ‘Geloven in West’ graag inleveren 

voor 22 augustus. Het blad verschijnt op 18 september. 

 
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 
 augustinus@rkamsterdamwest.nl 
 

Website: www.rkamsterdamwest.nl 
E-mail:  info@rkamsterdamwest.nl 
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Diocesaan Heiligdom O.L.V. ter Nood 

Hoogeweg 65 

1851 PJ, Heiloo 

Tel. Secretariaat: 072 505 1288 

Website: www.olvternood.nl 

 

In de komende maanden staan er twee grote 

activiteiten op het programma bij O.L.V. ter Nood. 

1. Maandag 15 augustus: Hoogfeest O.L.V. ten Hemelopneming 

Maandag 15 augustus wordt naar traditie bij O.L.V. ter Nood het 

Hoogfeest van O.L.V. ten Hemelopneming groots gevierd.  

Het dagprogramma is: 11.30u Rozenkransgebed; 12.00u Heilige Mis 

met Mgr. Hendriks als hoofdcelebrant; 14.45u Plechtig Marialof 

2. Zondag 4 september: Runxput-lezing  

Dit jaar wordt de Runxput-lezing verzorgd door de theoloog, Peter 

Vermaat. Hij zal vertellen over het leven van de Nederlandse 

martelaar Titus Brandsma, die in de Tweede Wereldoorlog vermoord 

is omwille van zijn principiële verzet als journalist tegen het 

Naziregime. De lezing begint om 14.00 u.  

3. Zondag 18 september: West-Friese Bedevaart  
Zondag 18 september 2016 wordt voor de 109e keer de West-Friese 

Bedevaart naar Onze Lieve Vrouw ter Nood georganiseerd. Mensen 

van binnen en buiten West-Friesland komen naar Heiloo om op 

voorspraak van Maria te bidden tot God, te danken, om troost en rust 

te vinden, of gewoon om de liefdevolle nabijheid van de Hemel-

moeder bijzonder te ervaren. Er zijn zoveel redenen om tot Maria te 

gaan, zeker in deze tijd.  

        NIEUWSBRIEF NR. 31 

 

            31 juli – 28 augustus 2016 
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Het dagprogramma is:  

10.30u Heilige Mis met Mgr. Hendriks als hoofdcelebrant;  

11.45u Pauze met biechtgelegenheid; 12.45u Stille Aanbidding; 

13.15u Plechtig Marialof met Rozenkransgebed. 
 

 

VIERINGEN MET MARIA TENHEMELOPNEMING 

OP MAANDAG 15 AUGUSTUS 
 

Eucharistieviering om 10.30 uur in De Boom  

Eucharistieviering om 10.00 uur in de Augustinus 

Geen viering in Vincentiuskerk. 
 

 

MIVA-COLLECTE 

28 AUGUSTUS 
 

Op zondag 28 augustus vindt de 

jaarlijkse MIVA-collecte in de kerken 

plaats. Dat is een tweede collecte,  

hetzij een 2e rondgang tijdens de collecte, 

of een collecte na afloop van de viering 

aan de deur. 

MIVA zorgt met name voor vervoers-

middelen voor de gezondheidszorg, zoals 

ambulances en busjes voor patiëntenvervoer, maar ook motoren en 

scooters voor doctoren en verpleegkundigen. 

Dit jaar wordt aandacht gevraagd voor een heel bijzonder project in 

India: hulp aan terminaal zieken. Zorg voor mensen die stervende 

zijn is in India niet vanzelfsprekend. Zeker voor de allerarmsten is 

deze zorg niet beschikbaar. Gelukkig zorgt de Indiase katholieke 

Gezondheidszorgorganisatie CHAI (Catholic Health Association of 

India) ervoor dat dit gaat veranderen. 

Zij zijn bezig een netwerk van palliatieve centra op te richten. 

Uiteindelijk wil men 300 centra in heel India openen, zodat deze 

cruciale hulp voor veel mensen bereikbaar wordt. DHAI heeft MIVA 

gevraagd om ondersteuning in de vorm van ambulances voor het 

noodzakelijke vervoer van patiënten. 
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Met uw gift maakt u het MIVA mogelijk om voor deze ambulances 

te zorgen. Doet u mee? Geef dan aan de extra collecte op zondag  

28 augustus a.s. of stort uw gift op rek.nr. NL42 INB 000 000 2950 

t.n.v. MIVA, ’s-Hertogenbosch. 

 

 

AGENDA  LOCATIE   DE   BOOM    

      

za 6 aug. 14.00 kerk Kerk open voor bezichtiging en gebed  

za 13 aug. 16.00 kerk Orgelconcert Stephan van de Wijgert  

di 16 aug. 15.00 kapel Rozenkransgebed, 1e keer na de vakantie 

za 20 aug. 14.00 kerk Kerk open voor bezichtiging en gebed  

za 27 aug. 14.00 kerk Huwelijksviering  

za 3 sept. 16.00 kerk Orgelconcert Reinhard Siegert  
 

 

ROZENKRANSGEBED 
 

Op dinsdag 16 augustus start een nieuwe seizoen. Ter gelegenheid 

van het feest van Maria Tenhemelopneming is er dan tevens 

uitstelling van het H. Sacrament. Aanvang: 15.00 uur, in de 

Boomkapel, ingang Van Gentstraat 23 (aan de zijkant van de kerk). 

Vervolgens bent u weer iedere dinsdag om 15 uur welkom om mee te 

komen bidden. 
 

 

ZOMERCONCERTREEKS IN DE BOOMKERK 
 

In de Boomkerk vindt deze zomer een concertreeks plaats.  

Musici uit verschillende Europese steden bespelen het monumentale 

Hilgersorgel (1774). Inmiddels zijn er twee concerten geweest.  

De rest van de zomer volgen er nog twee. Ook is er op de Nationale 

Monumentendag 10 september een orgelbespeling. 

 

Het concert op 13 augustus wordt verzorgd door Stephan van de 

Wijgert uit Amsterdam. Hij is sedert 2008 verbonden als organist aan 

de kerk De Duif, aan de Prinsengracht te Amsterdam. Daar is hij de 

vaste bespeler van het Smits-orgel uit 1862-1880 van deze v.m. 

katholieke kerk (Willibrordus binnen de Veste).  
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Als voornaamste taak heeft hij het 

organiseren van bespelingen bij 

verscheidene evenementen, in het 

bijzonder de serie ‘Zondagmiddag 

orgelconcerten in de Duif’ met 

jaarlijks zo’n 25 concerten. 

Stephan is ook bestuurslid van de 

Stichting Willibrordus-orgel van de 

kathedrale basiliek St. Bavo te 

Haarlem. Sinds januari 2016 is hij 

artistiek leider van de werkgroep  Stephan van de Wijgert aan de speel- 

Berne Abdijconcerten. tafel van het Smits-orgel van ‘De Duif’ 

 

Op het programma van het concert in De Boom staan de volgende 

werken: 
 

- Pilgerchor uit de opera Tannhäuser van Richard Wagner  (1813-1883),  

 (bewerking voor orgel van Franz Liszt) 

- Suite ‘Uit Holbergs tijd’, op. 40, van Edward Grieg  (1843-1907) 

 (bewerking voor orgel van Stephan van de Wijgert) 

- Prelude, op. 28 nr. 4 van Frédéric Chopin  (1810-1849) 

 (bewerking voor orgel van Franz Liszt) 

- Scherzo, op. 65 van Max Reger  (1873-1916) 

- uit Sechs Stücke in kanonischer Form, op. 56, van Robert Schumann  

 (1810-1856):  nr. 3. Andantino; nr. 4. Innig; nr. 5   Nicht zu schnell 

- Agnus Dei uit de Messa di Requiem van Giuseppe Verdi  (1813-1901) 

 (bewerking voor orgel van Franz Liszt) 

- Präludium und fuga in e van Felix Mendelssohn Bartholdy  (1809-1847) 

 (bewerking voor orgel van William Thomas Best 

 

De reeks wordt op 3 september afgesloten door Reinhard Siegert uit 

Keulen. Meer informatie over deze organist en het concertprogramma 

kunt u later in de maand lezen op de website en in de volgende 

nieuwsbrief. 

 

De concerten beginnen om 16.00 uur, en de toegang is vrij 

(vrijwillige bijdrage na afloop). 

U bent van harte uitgenodigd voor een drankje na afloop. 
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AGENDA  LOCATIE   AUGUSTINUS   

     

ma 1 aug 19.00 Tuinzaal Klaverjasclub 

di 2 aug 19.00 Kerk/TZ repetitie Agneskoor 

ma 8 aug 19.00 Tuinzaal Klaverjasclub 

di 9 aug  11.00 Pastorie P&O vergadering 

vr 12 aug 14.00 Kerk Orgelstudie 

ma 15 aug 19.00 Tuinzaal Klaverjasclub 

di 16 aug 19.30 Pastorie Pastoraal Team Augustinus 

ma 22 aug 14.00 Pastorie Augustinusleesgroep 

  19.30 Pastorie  Bespreking Werkplan 

  19.00 Tuinzaal Klaverjasclub 

di 23 aug 19.00 kerk/TZ Repetitie Agneskoor 

vr 26 aug 19.00 Kerk/TZ Repetitie Augustinuskoor 

ma 29 aug 19.00 Tuinzaal Klaverjasclub 

di 30 aug 19.00 Kerk/TZ Repetitie Agneskoor 

 

 
 

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 (v.a. 9 aug.) 

woensdag, donderdag en 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  
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AGENDA  LOCATIE  VINCENTIUSKERK  

    

wo 3 aug. 10.00 Ontmoetingochtend 'De Liefde', in  

   Tearoom Candela, Bilderdijkstraat 61 

za 13 aug. 14.00 Zonnebloem Oud-West, knutselmiddag 

wo 24 aug. 15.00 Pastoraal Team Emmaüs 

ma 29 aug. 14.00 Pastoraal Team Vincentius 

  20.00 Koorrepetitie 
 

 

NEDERLANDSE PELGRIMS ARRIVEREN IN 

KRAKAU VOOR WERELDJONGERENDAGEN 
 

Maandag 25 juli jl. arriveerden negenhonderd 

Nederlandse pelgrims in het Poolse Krakau om 

deel te nemen aan de Wereldjongerendagen 

(WJD) 2016. Op het zesdaagse Rooms-

Katholieke mega-festival worden 1,5 miljoen 

jongeren verwacht uit alle continenten. Paus 

Franciscus arriveert komende woensdag in 

Krakau (Kraków). 
 

De Wereldjongerendagen zijn het grootste internationale jongereneve-

nement ter wereld. Zes dagen lang kunnen festivalgangers verspreid 

over de stad deelnemen aan kleine en grootschalige culturele festivals, 

katholieke vieringen, concerten, ontmoetingen en theatervoorstellingen. 

Op verschillende momenten komen alle festivalgangers bij elkaar om 

samen met de paus te bidden en de mis te vieren. 
 

Dinsdag wordt de WJD officieel 

geopend met een wandeltocht door  

de stad met de ‘Spark of Mercy’,  

de vlam die onafgebroken brandt in 

het heiligdom van de Goddelijke 

Barmhartigheid in Krakau (zie foto).  

In 2003 zegende paus Johannes 

Paulus II het vuur en riep de Polen 

op om ‘de vlam van barmhartigheid 

door te geven aan de wereld.’  
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Er zal tijdens deze Wereldjongerendagen veel aandacht uitgaan naar het 

levensverhaal van paus Johannes Paulus II, de eerste Poolse paus in de 

geschiedenis en de oprichter van de Wereldjongerendagen in 1984.  

Donderdag voegt paus Franciscus zich bij de festivalgangers.  

In een videoboodschap aan hen, die het Vaticaan in de afgelopen 

week verspreidde, geeft de paus aan erg naar de ontmoeting met de 

jongeren van over de hele wereld uit te zien. 

 „Ik wens werkelijk jullie te ontmoeten, om de wereld een nieuw 

teken van harmonie te geven, een mozaïek van verschillende 

gezichten, zoveel rassen, talen, volken en culturen, maar verenigd in 

de naam van Jezus, die het Gezicht van de Barmhartigheid is.” 

(https://youtu.be/Pd4JkPwGOYc) 
 

Tijdens de welkomstceremonie op donderdag, zal paus Franciscus 

begroet worden door een grote groep jongeren die de vlag van hun 

eigen land dragen. Nederland wordt vertegenwoordigd door Martijn 

de Waal uit bisdom Breda. Ook hebben een aantal Nederlandse 

jongeren een speciale uitnodiging ontvangen om bij verschillende 

festiviteiten vooraan op het podium te zitten, onder andere bij de 

avondwake op zaterdagavond. 
 Uit: rkkerk.nl 
 

 

ACTIVITEITEN IN DE PAROCHIE OP EEN RIJ 
 

IN DE BOOMKERK  (Kerk en Parochiecentrum) 
 

Zaterdag 13 augustus: Orgelconcert 

Orgelconcert op het Hilgers-orgel  

door Stephan van de Wijgert uit Amsterdam, zie blz. 4. 

Toegang gratis  (vrijwillige bijdrage); aanvang 16.00 uur. 
 

Zaterdag 3 september: Orgelconcert 

Orgelconcert op het Hilgers-orgel  

door Reinhard Siegert uit Keulen. 

Toegang gratis  (vrijwillige bijdrage); aanvang 16.00 uur. 

 

IN DE AUGUSTINUSKERK 
 

Geen activiteiten  
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IN DE VINCENTIUSKERK 
 

Zaterdag 13 augustus: Zonnebloem-middag 

Knutselmiddag; voor meer info: Donald van der Zwan,  

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

Tijd: 14.00 – 17.00 uur. 

 

 

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. 
 

Vakantie 

 

         

 

 

De volgende Nieuwsbrief verschijnt op 28 augustus 2016.  

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

Kopij voor het parochieblad ‘Geloven in West’ graag inleveren 

voor 22 augustus. Het blad verschijnt op 18 september. 

 
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 
 augustinus@rkamsterdamwest.nl 
 

Website: www.rkamsterdamwest.nl 
E-mail:  info@rkamsterdamwest.nl 
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Diocesaan Heiligdom O.L.V. ter Nood 

Hoogeweg 65 

1851 PJ, Heiloo 

Tel. Secretariaat: 072 505 1288 

Website: www.olvternood.nl 

 

In de komende maanden staan er twee grote 

activiteiten op het programma bij O.L.V. ter Nood. 

1. Maandag 15 augustus: Hoogfeest O.L.V. ten Hemelopneming 

Maandag 15 augustus wordt naar traditie bij O.L.V. ter Nood het 

Hoogfeest van O.L.V. ten Hemelopneming groots gevierd.  

Het dagprogramma is: 11.30u Rozenkransgebed; 12.00u Heilige Mis 

met Mgr. Hendriks als hoofdcelebrant; 14.45u Plechtig Marialof 

2. Zondag 4 september: Runxput-lezing  

Dit jaar wordt de Runxput-lezing verzorgd door de theoloog, Peter 

Vermaat. Hij zal vertellen over het leven van de Nederlandse 

martelaar Titus Brandsma, die in de Tweede Wereldoorlog vermoord 

is omwille van zijn principiële verzet als journalist tegen het 

Naziregime. De lezing begint om 14.00 u.  

3. Zondag 18 september: West-Friese Bedevaart  
Zondag 18 september 2016 wordt voor de 109e keer de West-Friese 

Bedevaart naar Onze Lieve Vrouw ter Nood georganiseerd. Mensen 

van binnen en buiten West-Friesland komen naar Heiloo om op 

voorspraak van Maria te bidden tot God, te danken, om troost en rust 

te vinden, of gewoon om de liefdevolle nabijheid van de Hemel-

moeder bijzonder te ervaren. Er zijn zoveel redenen om tot Maria te 

gaan, zeker in deze tijd.  

        NIEUWSBRIEF NR. 31 

 

            31 juli – 28 augustus 2016 
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Het dagprogramma is:  

10.30u Heilige Mis met Mgr. Hendriks als hoofdcelebrant;  

11.45u Pauze met biechtgelegenheid; 12.45u Stille Aanbidding; 

13.15u Plechtig Marialof met Rozenkransgebed. 
 

 

VIERINGEN MET MARIA TENHEMELOPNEMING 

OP MAANDAG 15 AUGUSTUS 
 

Eucharistieviering om 10.30 uur in De Boom  

Eucharistieviering om 10.00 uur in de Augustinus 

Geen viering in Vincentiuskerk. 
 

 

MIVA-COLLECTE 

28 AUGUSTUS 
 

Op zondag 28 augustus vindt de 

jaarlijkse MIVA-collecte in de kerken 

plaats. Dat is een tweede collecte,  

hetzij een 2e rondgang tijdens de collecte, 

of een collecte na afloop van de viering 

aan de deur. 

MIVA zorgt met name voor vervoers-

middelen voor de gezondheidszorg, zoals 

ambulances en busjes voor patiëntenvervoer, maar ook motoren en 

scooters voor doctoren en verpleegkundigen. 

Dit jaar wordt aandacht gevraagd voor een heel bijzonder project in 

India: hulp aan terminaal zieken. Zorg voor mensen die stervende 

zijn is in India niet vanzelfsprekend. Zeker voor de allerarmsten is 

deze zorg niet beschikbaar. Gelukkig zorgt de Indiase katholieke 

Gezondheidszorgorganisatie CHAI (Catholic Health Association of 

India) ervoor dat dit gaat veranderen. 

Zij zijn bezig een netwerk van palliatieve centra op te richten. 

Uiteindelijk wil men 300 centra in heel India openen, zodat deze 

cruciale hulp voor veel mensen bereikbaar wordt. DHAI heeft MIVA 

gevraagd om ondersteuning in de vorm van ambulances voor het 

noodzakelijke vervoer van patiënten. 
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Met uw gift maakt u het MIVA mogelijk om voor deze ambulances 

te zorgen. Doet u mee? Geef dan aan de extra collecte op zondag  

28 augustus a.s. of stort uw gift op rek.nr. NL42 INB 000 000 2950 

t.n.v. MIVA, ’s-Hertogenbosch. 

 

 

AGENDA  LOCATIE   DE   BOOM    

      

za 6 aug. 14.00 kerk Kerk open voor bezichtiging en gebed  

za 13 aug. 16.00 kerk Orgelconcert Stephan van de Wijgert  

di 16 aug. 15.00 kapel Rozenkransgebed, 1e keer na de vakantie 

za 20 aug. 14.00 kerk Kerk open voor bezichtiging en gebed  

za 27 aug. 14.00 kerk Huwelijksviering  

za 3 sept. 16.00 kerk Orgelconcert Reinhard Siegert  
 

 

ROZENKRANSGEBED 
 

Op dinsdag 16 augustus start een nieuwe seizoen. Ter gelegenheid 

van het feest van Maria Tenhemelopneming is er dan tevens 

uitstelling van het H. Sacrament. Aanvang: 15.00 uur, in de 

Boomkapel, ingang Van Gentstraat 23 (aan de zijkant van de kerk). 

Vervolgens bent u weer iedere dinsdag om 15 uur welkom om mee te 

komen bidden. 
 

 

ZOMERCONCERTREEKS IN DE BOOMKERK 
 

In de Boomkerk vindt deze zomer een concertreeks plaats.  

Musici uit verschillende Europese steden bespelen het monumentale 

Hilgersorgel (1774). Inmiddels zijn er twee concerten geweest.  

De rest van de zomer volgen er nog twee. Ook is er op de Nationale 

Monumentendag 10 september een orgelbespeling. 

 

Het concert op 13 augustus wordt verzorgd door Stephan van de 

Wijgert uit Amsterdam. Hij is sedert 2008 verbonden als organist aan 

de kerk De Duif, aan de Prinsengracht te Amsterdam. Daar is hij de 

vaste bespeler van het Smits-orgel uit 1862-1880 van deze v.m. 

katholieke kerk (Willibrordus binnen de Veste).  
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Als voornaamste taak heeft hij het 

organiseren van bespelingen bij 

verscheidene evenementen, in het 

bijzonder de serie ‘Zondagmiddag 

orgelconcerten in de Duif’ met 

jaarlijks zo’n 25 concerten. 

Stephan is ook bestuurslid van de 

Stichting Willibrordus-orgel van de 

kathedrale basiliek St. Bavo te 

Haarlem. Sinds januari 2016 is hij 

artistiek leider van de werkgroep  Stephan van de Wijgert aan de speel- 

Berne Abdijconcerten. tafel van het Smits-orgel van ‘De Duif’ 

 

Op het programma van het concert in De Boom staan de volgende 

werken: 
 

- Pilgerchor uit de opera Tannhäuser van Richard Wagner  (1813-1883),  

 (bewerking voor orgel van Franz Liszt) 

- Suite ‘Uit Holbergs tijd’, op. 40, van Edward Grieg  (1843-1907) 

 (bewerking voor orgel van Stephan van de Wijgert) 

- Prelude, op. 28 nr. 4 van Frédéric Chopin  (1810-1849) 

 (bewerking voor orgel van Franz Liszt) 

- Scherzo, op. 65 van Max Reger  (1873-1916) 

- uit Sechs Stücke in kanonischer Form, op. 56, van Robert Schumann  

 (1810-1856):  nr. 3. Andantino; nr. 4. Innig; nr. 5   Nicht zu schnell 

- Agnus Dei uit de Messa di Requiem van Giuseppe Verdi  (1813-1901) 

 (bewerking voor orgel van Franz Liszt) 

- Präludium und fuga in e van Felix Mendelssohn Bartholdy  (1809-1847) 

 (bewerking voor orgel van William Thomas Best 

 

De reeks wordt op 3 september afgesloten door Reinhard Siegert uit 

Keulen. Meer informatie over deze organist en het concertprogramma 

kunt u later in de maand lezen op de website en in de volgende 

nieuwsbrief. 

 

De concerten beginnen om 16.00 uur, en de toegang is vrij 

(vrijwillige bijdrage na afloop). 

U bent van harte uitgenodigd voor een drankje na afloop. 
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AGENDA  LOCATIE   AUGUSTINUS   

     

ma 1 aug 19.00 Tuinzaal Klaverjasclub 

di 2 aug 19.00 Kerk/TZ repetitie Agneskoor 

ma 8 aug 19.00 Tuinzaal Klaverjasclub 

di 9 aug  11.00 Pastorie P&O vergadering 

vr 12 aug 14.00 Kerk Orgelstudie 

ma 15 aug 19.00 Tuinzaal Klaverjasclub 

di 16 aug 19.30 Pastorie Pastoraal Team Augustinus 

ma 22 aug 14.00 Pastorie Augustinusleesgroep 

  19.30 Pastorie  Bespreking Werkplan 

  19.00 Tuinzaal Klaverjasclub 

di 23 aug 19.00 kerk/TZ Repetitie Agneskoor 

vr 26 aug 19.00 Kerk/TZ Repetitie Augustinuskoor 

ma 29 aug 19.00 Tuinzaal Klaverjasclub 

di 30 aug 19.00 Kerk/TZ Repetitie Agneskoor 

 

 
 

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 (v.a. 9 aug.) 

woensdag, donderdag en 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  
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AGENDA  LOCATIE  VINCENTIUSKERK  

    

wo 3 aug. 10.00 Ontmoetingochtend 'De Liefde', in  

   Tearoom Candela, Bilderdijkstraat 61 

za 13 aug. 14.00 Zonnebloem Oud-West, knutselmiddag 

wo 24 aug. 15.00 Pastoraal Team Emmaüs 

ma 29 aug. 14.00 Pastoraal Team Vincentius 

  20.00 Koorrepetitie 
 

 

NEDERLANDSE PELGRIMS ARRIVEREN IN 

KRAKAU VOOR WERELDJONGERENDAGEN 
 

Maandag 25 juli jl. arriveerden negenhonderd 

Nederlandse pelgrims in het Poolse Krakau om 

deel te nemen aan de Wereldjongerendagen 

(WJD) 2016. Op het zesdaagse Rooms-

Katholieke mega-festival worden 1,5 miljoen 

jongeren verwacht uit alle continenten. Paus 

Franciscus arriveert komende woensdag in 

Krakau (Kraków). 
 

De Wereldjongerendagen zijn het grootste internationale jongereneve-

nement ter wereld. Zes dagen lang kunnen festivalgangers verspreid 

over de stad deelnemen aan kleine en grootschalige culturele festivals, 

katholieke vieringen, concerten, ontmoetingen en theatervoorstellingen. 

Op verschillende momenten komen alle festivalgangers bij elkaar om 

samen met de paus te bidden en de mis te vieren. 
 

Dinsdag wordt de WJD officieel 

geopend met een wandeltocht door  

de stad met de ‘Spark of Mercy’,  

de vlam die onafgebroken brandt in 

het heiligdom van de Goddelijke 

Barmhartigheid in Krakau (zie foto).  

In 2003 zegende paus Johannes 

Paulus II het vuur en riep de Polen 

op om ‘de vlam van barmhartigheid 

door te geven aan de wereld.’  
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Er zal tijdens deze Wereldjongerendagen veel aandacht uitgaan naar het 

levensverhaal van paus Johannes Paulus II, de eerste Poolse paus in de 

geschiedenis en de oprichter van de Wereldjongerendagen in 1984.  

Donderdag voegt paus Franciscus zich bij de festivalgangers.  

In een videoboodschap aan hen, die het Vaticaan in de afgelopen 

week verspreidde, geeft de paus aan erg naar de ontmoeting met de 

jongeren van over de hele wereld uit te zien. 

 „Ik wens werkelijk jullie te ontmoeten, om de wereld een nieuw 

teken van harmonie te geven, een mozaïek van verschillende 

gezichten, zoveel rassen, talen, volken en culturen, maar verenigd in 

de naam van Jezus, die het Gezicht van de Barmhartigheid is.” 

(https://youtu.be/Pd4JkPwGOYc) 
 

Tijdens de welkomstceremonie op donderdag, zal paus Franciscus 

begroet worden door een grote groep jongeren die de vlag van hun 

eigen land dragen. Nederland wordt vertegenwoordigd door Martijn 

de Waal uit bisdom Breda. Ook hebben een aantal Nederlandse 

jongeren een speciale uitnodiging ontvangen om bij verschillende 

festiviteiten vooraan op het podium te zitten, onder andere bij de 

avondwake op zaterdagavond. 
 Uit: rkkerk.nl 
 

 

ACTIVITEITEN IN DE PAROCHIE OP EEN RIJ 
 

IN DE BOOMKERK  (Kerk en Parochiecentrum) 
 

Zaterdag 13 augustus: Orgelconcert 

Orgelconcert op het Hilgers-orgel  

door Stephan van de Wijgert uit Amsterdam, zie blz. 4. 

Toegang gratis  (vrijwillige bijdrage); aanvang 16.00 uur. 
 

Zaterdag 3 september: Orgelconcert 

Orgelconcert op het Hilgers-orgel  

door Reinhard Siegert uit Keulen. 

Toegang gratis  (vrijwillige bijdrage); aanvang 16.00 uur. 

 

IN DE AUGUSTINUSKERK 
 

Geen activiteiten  
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IN DE VINCENTIUSKERK 
 

Zaterdag 13 augustus: Zonnebloem-middag 

Knutselmiddag; voor meer info: Donald van der Zwan,  

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

Tijd: 14.00 – 17.00 uur. 

 

 

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. 
 

Vakantie 

 

         

 

 

De volgende Nieuwsbrief verschijnt op 28 augustus 2016.  

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

Kopij voor het parochieblad ‘Geloven in West’ graag inleveren 

voor 22 augustus. Het blad verschijnt op 18 september. 

 
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 
 augustinus@rkamsterdamwest.nl 
 

Website: www.rkamsterdamwest.nl 
E-mail:  info@rkamsterdamwest.nl 
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Diocesaan Heiligdom O.L.V. ter Nood 

Hoogeweg 65 

1851 PJ, Heiloo 

Tel. Secretariaat: 072 505 1288 

Website: www.olvternood.nl 

 

In de komende maanden staan er twee grote 

activiteiten op het programma bij O.L.V. ter Nood. 

1. Maandag 15 augustus: Hoogfeest O.L.V. ten Hemelopneming 

Maandag 15 augustus wordt naar traditie bij O.L.V. ter Nood het 

Hoogfeest van O.L.V. ten Hemelopneming groots gevierd.  

Het dagprogramma is: 11.30u Rozenkransgebed; 12.00u Heilige Mis 

met Mgr. Hendriks als hoofdcelebrant; 14.45u Plechtig Marialof 

2. Zondag 4 september: Runxput-lezing  

Dit jaar wordt de Runxput-lezing verzorgd door de theoloog, Peter 

Vermaat. Hij zal vertellen over het leven van de Nederlandse 

martelaar Titus Brandsma, die in de Tweede Wereldoorlog vermoord 

is omwille van zijn principiële verzet als journalist tegen het 

Naziregime. De lezing begint om 14.00 u.  

3. Zondag 18 september: West-Friese Bedevaart  
Zondag 18 september 2016 wordt voor de 109e keer de West-Friese 

Bedevaart naar Onze Lieve Vrouw ter Nood georganiseerd. Mensen 

van binnen en buiten West-Friesland komen naar Heiloo om op 

voorspraak van Maria te bidden tot God, te danken, om troost en rust 

te vinden, of gewoon om de liefdevolle nabijheid van de Hemel-

moeder bijzonder te ervaren. Er zijn zoveel redenen om tot Maria te 

gaan, zeker in deze tijd.  

        NIEUWSBRIEF NR. 31 

 

            31 juli – 28 augustus 2016 
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Het dagprogramma is:  

10.30u Heilige Mis met Mgr. Hendriks als hoofdcelebrant;  

11.45u Pauze met biechtgelegenheid; 12.45u Stille Aanbidding; 

13.15u Plechtig Marialof met Rozenkransgebed. 
 

 

VIERINGEN MET MARIA TENHEMELOPNEMING 

OP MAANDAG 15 AUGUSTUS 
 

Eucharistieviering om 10.30 uur in De Boom  

Eucharistieviering om 10.00 uur in de Augustinus 

Geen viering in Vincentiuskerk. 
 

 

MIVA-COLLECTE 

28 AUGUSTUS 
 

Op zondag 28 augustus vindt de 

jaarlijkse MIVA-collecte in de kerken 

plaats. Dat is een tweede collecte,  

hetzij een 2e rondgang tijdens de collecte, 

of een collecte na afloop van de viering 

aan de deur. 

MIVA zorgt met name voor vervoers-

middelen voor de gezondheidszorg, zoals 

ambulances en busjes voor patiëntenvervoer, maar ook motoren en 

scooters voor doctoren en verpleegkundigen. 

Dit jaar wordt aandacht gevraagd voor een heel bijzonder project in 

India: hulp aan terminaal zieken. Zorg voor mensen die stervende 

zijn is in India niet vanzelfsprekend. Zeker voor de allerarmsten is 

deze zorg niet beschikbaar. Gelukkig zorgt de Indiase katholieke 

Gezondheidszorgorganisatie CHAI (Catholic Health Association of 

India) ervoor dat dit gaat veranderen. 

Zij zijn bezig een netwerk van palliatieve centra op te richten. 

Uiteindelijk wil men 300 centra in heel India openen, zodat deze 

cruciale hulp voor veel mensen bereikbaar wordt. DHAI heeft MIVA 

gevraagd om ondersteuning in de vorm van ambulances voor het 

noodzakelijke vervoer van patiënten. 
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Met uw gift maakt u het MIVA mogelijk om voor deze ambulances 

te zorgen. Doet u mee? Geef dan aan de extra collecte op zondag  

28 augustus a.s. of stort uw gift op rek.nr. NL42 INB 000 000 2950 

t.n.v. MIVA, ’s-Hertogenbosch. 

 

 

AGENDA  LOCATIE   DE   BOOM    

      

za 6 aug. 14.00 kerk Kerk open voor bezichtiging en gebed  

za 13 aug. 16.00 kerk Orgelconcert Stephan van de Wijgert  

di 16 aug. 15.00 kapel Rozenkransgebed, 1e keer na de vakantie 

za 20 aug. 14.00 kerk Kerk open voor bezichtiging en gebed  

za 27 aug. 14.00 kerk Huwelijksviering  

za 3 sept. 16.00 kerk Orgelconcert Reinhard Siegert  
 

 

ROZENKRANSGEBED 
 

Op dinsdag 16 augustus start een nieuwe seizoen. Ter gelegenheid 

van het feest van Maria Tenhemelopneming is er dan tevens 

uitstelling van het H. Sacrament. Aanvang: 15.00 uur, in de 

Boomkapel, ingang Van Gentstraat 23 (aan de zijkant van de kerk). 

Vervolgens bent u weer iedere dinsdag om 15 uur welkom om mee te 

komen bidden. 
 

 

ZOMERCONCERTREEKS IN DE BOOMKERK 
 

In de Boomkerk vindt deze zomer een concertreeks plaats.  

Musici uit verschillende Europese steden bespelen het monumentale 

Hilgersorgel (1774). Inmiddels zijn er twee concerten geweest.  

De rest van de zomer volgen er nog twee. Ook is er op de Nationale 

Monumentendag 10 september een orgelbespeling. 

 

Het concert op 13 augustus wordt verzorgd door Stephan van de 

Wijgert uit Amsterdam. Hij is sedert 2008 verbonden als organist aan 

de kerk De Duif, aan de Prinsengracht te Amsterdam. Daar is hij de 

vaste bespeler van het Smits-orgel uit 1862-1880 van deze v.m. 

katholieke kerk (Willibrordus binnen de Veste).  
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Als voornaamste taak heeft hij het 

organiseren van bespelingen bij 

verscheidene evenementen, in het 

bijzonder de serie ‘Zondagmiddag 

orgelconcerten in de Duif’ met 

jaarlijks zo’n 25 concerten. 

Stephan is ook bestuurslid van de 

Stichting Willibrordus-orgel van de 

kathedrale basiliek St. Bavo te 

Haarlem. Sinds januari 2016 is hij 

artistiek leider van de werkgroep  Stephan van de Wijgert aan de speel- 

Berne Abdijconcerten. tafel van het Smits-orgel van ‘De Duif’ 

 

Op het programma van het concert in De Boom staan de volgende 

werken: 
 

- Pilgerchor uit de opera Tannhäuser van Richard Wagner  (1813-1883),  

 (bewerking voor orgel van Franz Liszt) 

- Suite ‘Uit Holbergs tijd’, op. 40, van Edward Grieg  (1843-1907) 

 (bewerking voor orgel van Stephan van de Wijgert) 

- Prelude, op. 28 nr. 4 van Frédéric Chopin  (1810-1849) 

 (bewerking voor orgel van Franz Liszt) 

- Scherzo, op. 65 van Max Reger  (1873-1916) 

- uit Sechs Stücke in kanonischer Form, op. 56, van Robert Schumann  

 (1810-1856):  nr. 3. Andantino; nr. 4. Innig; nr. 5   Nicht zu schnell 

- Agnus Dei uit de Messa di Requiem van Giuseppe Verdi  (1813-1901) 

 (bewerking voor orgel van Franz Liszt) 

- Präludium und fuga in e van Felix Mendelssohn Bartholdy  (1809-1847) 

 (bewerking voor orgel van William Thomas Best 

 

De reeks wordt op 3 september afgesloten door Reinhard Siegert uit 

Keulen. Meer informatie over deze organist en het concertprogramma 

kunt u later in de maand lezen op de website en in de volgende 

nieuwsbrief. 

 

De concerten beginnen om 16.00 uur, en de toegang is vrij 

(vrijwillige bijdrage na afloop). 

U bent van harte uitgenodigd voor een drankje na afloop. 
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AGENDA  LOCATIE   AUGUSTINUS   

     

ma 1 aug 19.00 Tuinzaal Klaverjasclub 

di 2 aug 19.00 Kerk/TZ repetitie Agneskoor 

ma 8 aug 19.00 Tuinzaal Klaverjasclub 

di 9 aug  11.00 Pastorie P&O vergadering 

vr 12 aug 14.00 Kerk Orgelstudie 

ma 15 aug 19.00 Tuinzaal Klaverjasclub 

di 16 aug 19.30 Pastorie Pastoraal Team Augustinus 

ma 22 aug 14.00 Pastorie Augustinusleesgroep 

  19.30 Pastorie  Bespreking Werkplan 

  19.00 Tuinzaal Klaverjasclub 

di 23 aug 19.00 kerk/TZ Repetitie Agneskoor 

vr 26 aug 19.00 Kerk/TZ Repetitie Augustinuskoor 

ma 29 aug 19.00 Tuinzaal Klaverjasclub 

di 30 aug 19.00 Kerk/TZ Repetitie Agneskoor 

 

 
 

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 (v.a. 9 aug.) 

woensdag, donderdag en 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  
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AGENDA  LOCATIE  VINCENTIUSKERK  

    

wo 3 aug. 10.00 Ontmoetingochtend 'De Liefde', in  

   Tearoom Candela, Bilderdijkstraat 61 

za 13 aug. 14.00 Zonnebloem Oud-West, knutselmiddag 

wo 24 aug. 15.00 Pastoraal Team Emmaüs 

ma 29 aug. 14.00 Pastoraal Team Vincentius 

  20.00 Koorrepetitie 
 

 

NEDERLANDSE PELGRIMS ARRIVEREN IN 

KRAKAU VOOR WERELDJONGERENDAGEN 
 

Maandag 25 juli jl. arriveerden negenhonderd 

Nederlandse pelgrims in het Poolse Krakau om 

deel te nemen aan de Wereldjongerendagen 

(WJD) 2016. Op het zesdaagse Rooms-

Katholieke mega-festival worden 1,5 miljoen 

jongeren verwacht uit alle continenten. Paus 

Franciscus arriveert komende woensdag in 

Krakau (Kraków). 
 

De Wereldjongerendagen zijn het grootste internationale jongereneve-

nement ter wereld. Zes dagen lang kunnen festivalgangers verspreid 

over de stad deelnemen aan kleine en grootschalige culturele festivals, 

katholieke vieringen, concerten, ontmoetingen en theatervoorstellingen. 

Op verschillende momenten komen alle festivalgangers bij elkaar om 

samen met de paus te bidden en de mis te vieren. 
 

Dinsdag wordt de WJD officieel 

geopend met een wandeltocht door  

de stad met de ‘Spark of Mercy’,  

de vlam die onafgebroken brandt in 

het heiligdom van de Goddelijke 

Barmhartigheid in Krakau (zie foto).  

In 2003 zegende paus Johannes 

Paulus II het vuur en riep de Polen 

op om ‘de vlam van barmhartigheid 

door te geven aan de wereld.’  
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Er zal tijdens deze Wereldjongerendagen veel aandacht uitgaan naar het 

levensverhaal van paus Johannes Paulus II, de eerste Poolse paus in de 

geschiedenis en de oprichter van de Wereldjongerendagen in 1984.  

Donderdag voegt paus Franciscus zich bij de festivalgangers.  

In een videoboodschap aan hen, die het Vaticaan in de afgelopen 

week verspreidde, geeft de paus aan erg naar de ontmoeting met de 

jongeren van over de hele wereld uit te zien. 

 „Ik wens werkelijk jullie te ontmoeten, om de wereld een nieuw 

teken van harmonie te geven, een mozaïek van verschillende 

gezichten, zoveel rassen, talen, volken en culturen, maar verenigd in 

de naam van Jezus, die het Gezicht van de Barmhartigheid is.” 

(https://youtu.be/Pd4JkPwGOYc) 
 

Tijdens de welkomstceremonie op donderdag, zal paus Franciscus 

begroet worden door een grote groep jongeren die de vlag van hun 

eigen land dragen. Nederland wordt vertegenwoordigd door Martijn 

de Waal uit bisdom Breda. Ook hebben een aantal Nederlandse 

jongeren een speciale uitnodiging ontvangen om bij verschillende 

festiviteiten vooraan op het podium te zitten, onder andere bij de 

avondwake op zaterdagavond. 
 Uit: rkkerk.nl 
 

 

ACTIVITEITEN IN DE PAROCHIE OP EEN RIJ 
 

IN DE BOOMKERK  (Kerk en Parochiecentrum) 
 

Zaterdag 13 augustus: Orgelconcert 

Orgelconcert op het Hilgers-orgel  

door Stephan van de Wijgert uit Amsterdam, zie blz. 4. 

Toegang gratis  (vrijwillige bijdrage); aanvang 16.00 uur. 
 

Zaterdag 3 september: Orgelconcert 

Orgelconcert op het Hilgers-orgel  

door Reinhard Siegert uit Keulen. 

Toegang gratis  (vrijwillige bijdrage); aanvang 16.00 uur. 

 

IN DE AUGUSTINUSKERK 
 

Geen activiteiten  
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IN DE VINCENTIUSKERK 
 

Zaterdag 13 augustus: Zonnebloem-middag 

Knutselmiddag; voor meer info: Donald van der Zwan,  

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

Tijd: 14.00 – 17.00 uur. 

 

 

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. 
 

Vakantie 

 

         

 

 

De volgende Nieuwsbrief verschijnt op 28 augustus 2016.  

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

Kopij voor het parochieblad ‘Geloven in West’ graag inleveren 

voor 22 augustus. Het blad verschijnt op 18 september. 

 
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 
 augustinus@rkamsterdamwest.nl 
 

Website: www.rkamsterdamwest.nl 
E-mail:  info@rkamsterdamwest.nl 
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Diocesaan Heiligdom O.L.V. ter Nood 

Hoogeweg 65 

1851 PJ, Heiloo 

Tel. Secretariaat: 072 505 1288 

Website: www.olvternood.nl 

 

In de komende maanden staan er twee grote 

activiteiten op het programma bij O.L.V. ter Nood. 

1. Maandag 15 augustus: Hoogfeest O.L.V. ten Hemelopneming 

Maandag 15 augustus wordt naar traditie bij O.L.V. ter Nood het 

Hoogfeest van O.L.V. ten Hemelopneming groots gevierd.  

Het dagprogramma is: 11.30u Rozenkransgebed; 12.00u Heilige Mis 

met Mgr. Hendriks als hoofdcelebrant; 14.45u Plechtig Marialof 

2. Zondag 4 september: Runxput-lezing  

Dit jaar wordt de Runxput-lezing verzorgd door de theoloog, Peter 

Vermaat. Hij zal vertellen over het leven van de Nederlandse 

martelaar Titus Brandsma, die in de Tweede Wereldoorlog vermoord 

is omwille van zijn principiële verzet als journalist tegen het 

Naziregime. De lezing begint om 14.00 u.  

3. Zondag 18 september: West-Friese Bedevaart  
Zondag 18 september 2016 wordt voor de 109e keer de West-Friese 

Bedevaart naar Onze Lieve Vrouw ter Nood georganiseerd. Mensen 

van binnen en buiten West-Friesland komen naar Heiloo om op 

voorspraak van Maria te bidden tot God, te danken, om troost en rust 

te vinden, of gewoon om de liefdevolle nabijheid van de Hemel-

moeder bijzonder te ervaren. Er zijn zoveel redenen om tot Maria te 

gaan, zeker in deze tijd.  

        NIEUWSBRIEF NR. 31 

 

            31 juli – 28 augustus 2016 
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Het dagprogramma is:  

10.30u Heilige Mis met Mgr. Hendriks als hoofdcelebrant;  

11.45u Pauze met biechtgelegenheid; 12.45u Stille Aanbidding; 

13.15u Plechtig Marialof met Rozenkransgebed. 
 

 

VIERINGEN MET MARIA TENHEMELOPNEMING 

OP MAANDAG 15 AUGUSTUS 
 

Eucharistieviering om 10.30 uur in De Boom  

Eucharistieviering om 10.00 uur in de Augustinus 

Geen viering in Vincentiuskerk. 
 

 

MIVA-COLLECTE 

28 AUGUSTUS 
 

Op zondag 28 augustus vindt de 

jaarlijkse MIVA-collecte in de kerken 

plaats. Dat is een tweede collecte,  

hetzij een 2e rondgang tijdens de collecte, 

of een collecte na afloop van de viering 

aan de deur. 

MIVA zorgt met name voor vervoers-

middelen voor de gezondheidszorg, zoals 

ambulances en busjes voor patiëntenvervoer, maar ook motoren en 

scooters voor doctoren en verpleegkundigen. 

Dit jaar wordt aandacht gevraagd voor een heel bijzonder project in 

India: hulp aan terminaal zieken. Zorg voor mensen die stervende 

zijn is in India niet vanzelfsprekend. Zeker voor de allerarmsten is 

deze zorg niet beschikbaar. Gelukkig zorgt de Indiase katholieke 

Gezondheidszorgorganisatie CHAI (Catholic Health Association of 

India) ervoor dat dit gaat veranderen. 

Zij zijn bezig een netwerk van palliatieve centra op te richten. 

Uiteindelijk wil men 300 centra in heel India openen, zodat deze 

cruciale hulp voor veel mensen bereikbaar wordt. DHAI heeft MIVA 

gevraagd om ondersteuning in de vorm van ambulances voor het 

noodzakelijke vervoer van patiënten. 



 3  

Met uw gift maakt u het MIVA mogelijk om voor deze ambulances 

te zorgen. Doet u mee? Geef dan aan de extra collecte op zondag  

28 augustus a.s. of stort uw gift op rek.nr. NL42 INB 000 000 2950 

t.n.v. MIVA, ’s-Hertogenbosch. 

 

 

AGENDA  LOCATIE   DE   BOOM    

      

za 6 aug. 14.00 kerk Kerk open voor bezichtiging en gebed  

za 13 aug. 16.00 kerk Orgelconcert Stephan van de Wijgert  

di 16 aug. 15.00 kapel Rozenkransgebed, 1e keer na de vakantie 

za 20 aug. 14.00 kerk Kerk open voor bezichtiging en gebed  

za 27 aug. 14.00 kerk Huwelijksviering  

za 3 sept. 16.00 kerk Orgelconcert Reinhard Siegert  
 

 

ROZENKRANSGEBED 
 

Op dinsdag 16 augustus start een nieuwe seizoen. Ter gelegenheid 

van het feest van Maria Tenhemelopneming is er dan tevens 

uitstelling van het H. Sacrament. Aanvang: 15.00 uur, in de 

Boomkapel, ingang Van Gentstraat 23 (aan de zijkant van de kerk). 

Vervolgens bent u weer iedere dinsdag om 15 uur welkom om mee te 

komen bidden. 
 

 

ZOMERCONCERTREEKS IN DE BOOMKERK 
 

In de Boomkerk vindt deze zomer een concertreeks plaats.  

Musici uit verschillende Europese steden bespelen het monumentale 

Hilgersorgel (1774). Inmiddels zijn er twee concerten geweest.  

De rest van de zomer volgen er nog twee. Ook is er op de Nationale 

Monumentendag 10 september een orgelbespeling. 

 

Het concert op 13 augustus wordt verzorgd door Stephan van de 

Wijgert uit Amsterdam. Hij is sedert 2008 verbonden als organist aan 

de kerk De Duif, aan de Prinsengracht te Amsterdam. Daar is hij de 

vaste bespeler van het Smits-orgel uit 1862-1880 van deze v.m. 

katholieke kerk (Willibrordus binnen de Veste).  
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Als voornaamste taak heeft hij het 

organiseren van bespelingen bij 

verscheidene evenementen, in het 

bijzonder de serie ‘Zondagmiddag 

orgelconcerten in de Duif’ met 

jaarlijks zo’n 25 concerten. 

Stephan is ook bestuurslid van de 

Stichting Willibrordus-orgel van de 

kathedrale basiliek St. Bavo te 

Haarlem. Sinds januari 2016 is hij 

artistiek leider van de werkgroep  Stephan van de Wijgert aan de speel- 

Berne Abdijconcerten. tafel van het Smits-orgel van ‘De Duif’ 

 

Op het programma van het concert in De Boom staan de volgende 

werken: 
 

- Pilgerchor uit de opera Tannhäuser van Richard Wagner  (1813-1883),  

 (bewerking voor orgel van Franz Liszt) 

- Suite ‘Uit Holbergs tijd’, op. 40, van Edward Grieg  (1843-1907) 

 (bewerking voor orgel van Stephan van de Wijgert) 

- Prelude, op. 28 nr. 4 van Frédéric Chopin  (1810-1849) 

 (bewerking voor orgel van Franz Liszt) 

- Scherzo, op. 65 van Max Reger  (1873-1916) 

- uit Sechs Stücke in kanonischer Form, op. 56, van Robert Schumann  

 (1810-1856):  nr. 3. Andantino; nr. 4. Innig; nr. 5   Nicht zu schnell 

- Agnus Dei uit de Messa di Requiem van Giuseppe Verdi  (1813-1901) 

 (bewerking voor orgel van Franz Liszt) 

- Präludium und fuga in e van Felix Mendelssohn Bartholdy  (1809-1847) 

 (bewerking voor orgel van William Thomas Best 

 

De reeks wordt op 3 september afgesloten door Reinhard Siegert uit 

Keulen. Meer informatie over deze organist en het concertprogramma 

kunt u later in de maand lezen op de website en in de volgende 

nieuwsbrief. 

 

De concerten beginnen om 16.00 uur, en de toegang is vrij 

(vrijwillige bijdrage na afloop). 

U bent van harte uitgenodigd voor een drankje na afloop. 
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AGENDA  LOCATIE   AUGUSTINUS   

     

ma 1 aug 19.00 Tuinzaal Klaverjasclub 

di 2 aug 19.00 Kerk/TZ repetitie Agneskoor 

ma 8 aug 19.00 Tuinzaal Klaverjasclub 

di 9 aug  11.00 Pastorie P&O vergadering 

vr 12 aug 14.00 Kerk Orgelstudie 

ma 15 aug 19.00 Tuinzaal Klaverjasclub 

di 16 aug 19.30 Pastorie Pastoraal Team Augustinus 

ma 22 aug 14.00 Pastorie Augustinusleesgroep 

  19.30 Pastorie  Bespreking Werkplan 

  19.00 Tuinzaal Klaverjasclub 

di 23 aug 19.00 kerk/TZ Repetitie Agneskoor 

vr 26 aug 19.00 Kerk/TZ Repetitie Augustinuskoor 

ma 29 aug 19.00 Tuinzaal Klaverjasclub 

di 30 aug 19.00 Kerk/TZ Repetitie Agneskoor 

 

 
 

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 (v.a. 9 aug.) 

woensdag, donderdag en 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  
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AGENDA  LOCATIE  VINCENTIUSKERK  

    

wo 3 aug. 10.00 Ontmoetingochtend 'De Liefde', in  

   Tearoom Candela, Bilderdijkstraat 61 

za 13 aug. 14.00 Zonnebloem Oud-West, knutselmiddag 

wo 24 aug. 15.00 Pastoraal Team Emmaüs 

ma 29 aug. 14.00 Pastoraal Team Vincentius 

  20.00 Koorrepetitie 
 

 

NEDERLANDSE PELGRIMS ARRIVEREN IN 

KRAKAU VOOR WERELDJONGERENDAGEN 
 

Maandag 25 juli jl. arriveerden negenhonderd 

Nederlandse pelgrims in het Poolse Krakau om 

deel te nemen aan de Wereldjongerendagen 

(WJD) 2016. Op het zesdaagse Rooms-

Katholieke mega-festival worden 1,5 miljoen 

jongeren verwacht uit alle continenten. Paus 

Franciscus arriveert komende woensdag in 

Krakau (Kraków). 
 

De Wereldjongerendagen zijn het grootste internationale jongereneve-

nement ter wereld. Zes dagen lang kunnen festivalgangers verspreid 

over de stad deelnemen aan kleine en grootschalige culturele festivals, 

katholieke vieringen, concerten, ontmoetingen en theatervoorstellingen. 

Op verschillende momenten komen alle festivalgangers bij elkaar om 

samen met de paus te bidden en de mis te vieren. 
 

Dinsdag wordt de WJD officieel 

geopend met een wandeltocht door  

de stad met de ‘Spark of Mercy’,  

de vlam die onafgebroken brandt in 

het heiligdom van de Goddelijke 

Barmhartigheid in Krakau (zie foto).  

In 2003 zegende paus Johannes 

Paulus II het vuur en riep de Polen 

op om ‘de vlam van barmhartigheid 

door te geven aan de wereld.’  
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Er zal tijdens deze Wereldjongerendagen veel aandacht uitgaan naar het 

levensverhaal van paus Johannes Paulus II, de eerste Poolse paus in de 

geschiedenis en de oprichter van de Wereldjongerendagen in 1984.  

Donderdag voegt paus Franciscus zich bij de festivalgangers.  

In een videoboodschap aan hen, die het Vaticaan in de afgelopen 

week verspreidde, geeft de paus aan erg naar de ontmoeting met de 

jongeren van over de hele wereld uit te zien. 

 „Ik wens werkelijk jullie te ontmoeten, om de wereld een nieuw 

teken van harmonie te geven, een mozaïek van verschillende 

gezichten, zoveel rassen, talen, volken en culturen, maar verenigd in 

de naam van Jezus, die het Gezicht van de Barmhartigheid is.” 

(https://youtu.be/Pd4JkPwGOYc) 
 

Tijdens de welkomstceremonie op donderdag, zal paus Franciscus 

begroet worden door een grote groep jongeren die de vlag van hun 

eigen land dragen. Nederland wordt vertegenwoordigd door Martijn 

de Waal uit bisdom Breda. Ook hebben een aantal Nederlandse 

jongeren een speciale uitnodiging ontvangen om bij verschillende 

festiviteiten vooraan op het podium te zitten, onder andere bij de 

avondwake op zaterdagavond. 
 Uit: rkkerk.nl 
 

 

ACTIVITEITEN IN DE PAROCHIE OP EEN RIJ 
 

IN DE BOOMKERK  (Kerk en Parochiecentrum) 
 

Zaterdag 13 augustus: Orgelconcert 

Orgelconcert op het Hilgers-orgel  

door Stephan van de Wijgert uit Amsterdam, zie blz. 4. 

Toegang gratis  (vrijwillige bijdrage); aanvang 16.00 uur. 
 

Zaterdag 3 september: Orgelconcert 

Orgelconcert op het Hilgers-orgel  

door Reinhard Siegert uit Keulen. 

Toegang gratis  (vrijwillige bijdrage); aanvang 16.00 uur. 

 

IN DE AUGUSTINUSKERK 
 

Geen activiteiten  
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IN DE VINCENTIUSKERK 
 

Zaterdag 13 augustus: Zonnebloem-middag 

Knutselmiddag; voor meer info: Donald van der Zwan,  

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

Tijd: 14.00 – 17.00 uur. 

 

 

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. 
 

Vakantie 

 

         

 

 

De volgende Nieuwsbrief verschijnt op 28 augustus 2016.  

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

Kopij voor het parochieblad ‘Geloven in West’ graag inleveren 

voor 22 augustus. Het blad verschijnt op 18 september. 

 
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 
 augustinus@rkamsterdamwest.nl 
 

Website: www.rkamsterdamwest.nl 
E-mail:  info@rkamsterdamwest.nl 
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Diocesaan Heiligdom O.L.V. ter Nood 

Hoogeweg 65 

1851 PJ, Heiloo 

Tel. Secretariaat: 072 505 1288 

Website: www.olvternood.nl 

 

In de komende maanden staan er twee grote 

activiteiten op het programma bij O.L.V. ter Nood. 

1. Maandag 15 augustus: Hoogfeest O.L.V. ten Hemelopneming 

Maandag 15 augustus wordt naar traditie bij O.L.V. ter Nood het 

Hoogfeest van O.L.V. ten Hemelopneming groots gevierd.  

Het dagprogramma is: 11.30u Rozenkransgebed; 12.00u Heilige Mis 

met Mgr. Hendriks als hoofdcelebrant; 14.45u Plechtig Marialof 

2. Zondag 4 september: Runxput-lezing  

Dit jaar wordt de Runxput-lezing verzorgd door de theoloog, Peter 

Vermaat. Hij zal vertellen over het leven van de Nederlandse 

martelaar Titus Brandsma, die in de Tweede Wereldoorlog vermoord 

is omwille van zijn principiële verzet als journalist tegen het 

Naziregime. De lezing begint om 14.00 u.  

3. Zondag 18 september: West-Friese Bedevaart  
Zondag 18 september 2016 wordt voor de 109e keer de West-Friese 

Bedevaart naar Onze Lieve Vrouw ter Nood georganiseerd. Mensen 

van binnen en buiten West-Friesland komen naar Heiloo om op 

voorspraak van Maria te bidden tot God, te danken, om troost en rust 

te vinden, of gewoon om de liefdevolle nabijheid van de Hemel-

moeder bijzonder te ervaren. Er zijn zoveel redenen om tot Maria te 

gaan, zeker in deze tijd.  

        NIEUWSBRIEF NR. 31 

 

            31 juli – 28 augustus 2016 
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Het dagprogramma is:  

10.30u Heilige Mis met Mgr. Hendriks als hoofdcelebrant;  

11.45u Pauze met biechtgelegenheid; 12.45u Stille Aanbidding; 

13.15u Plechtig Marialof met Rozenkransgebed. 
 

 

VIERINGEN MET MARIA TENHEMELOPNEMING 

OP MAANDAG 15 AUGUSTUS 
 

Eucharistieviering om 10.30 uur in De Boom  

Eucharistieviering om 10.00 uur in de Augustinus 

Geen viering in Vincentiuskerk. 
 

 

MIVA-COLLECTE 

28 AUGUSTUS 
 

Op zondag 28 augustus vindt de 

jaarlijkse MIVA-collecte in de kerken 

plaats. Dat is een tweede collecte,  

hetzij een 2e rondgang tijdens de collecte, 

of een collecte na afloop van de viering 

aan de deur. 

MIVA zorgt met name voor vervoers-

middelen voor de gezondheidszorg, zoals 

ambulances en busjes voor patiëntenvervoer, maar ook motoren en 

scooters voor doctoren en verpleegkundigen. 

Dit jaar wordt aandacht gevraagd voor een heel bijzonder project in 

India: hulp aan terminaal zieken. Zorg voor mensen die stervende 

zijn is in India niet vanzelfsprekend. Zeker voor de allerarmsten is 

deze zorg niet beschikbaar. Gelukkig zorgt de Indiase katholieke 

Gezondheidszorgorganisatie CHAI (Catholic Health Association of 

India) ervoor dat dit gaat veranderen. 

Zij zijn bezig een netwerk van palliatieve centra op te richten. 

Uiteindelijk wil men 300 centra in heel India openen, zodat deze 

cruciale hulp voor veel mensen bereikbaar wordt. DHAI heeft MIVA 

gevraagd om ondersteuning in de vorm van ambulances voor het 

noodzakelijke vervoer van patiënten. 
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Met uw gift maakt u het MIVA mogelijk om voor deze ambulances 

te zorgen. Doet u mee? Geef dan aan de extra collecte op zondag  

28 augustus a.s. of stort uw gift op rek.nr. NL42 INB 000 000 2950 

t.n.v. MIVA, ’s-Hertogenbosch. 

 

 

AGENDA  LOCATIE   DE   BOOM    

      

za 6 aug. 14.00 kerk Kerk open voor bezichtiging en gebed  

za 13 aug. 16.00 kerk Orgelconcert Stephan van de Wijgert  

di 16 aug. 15.00 kapel Rozenkransgebed, 1e keer na de vakantie 

za 20 aug. 14.00 kerk Kerk open voor bezichtiging en gebed  

za 27 aug. 14.00 kerk Huwelijksviering  

za 3 sept. 16.00 kerk Orgelconcert Reinhard Siegert  
 

 

ROZENKRANSGEBED 
 

Op dinsdag 16 augustus start een nieuwe seizoen. Ter gelegenheid 

van het feest van Maria Tenhemelopneming is er dan tevens 

uitstelling van het H. Sacrament. Aanvang: 15.00 uur, in de 

Boomkapel, ingang Van Gentstraat 23 (aan de zijkant van de kerk). 

Vervolgens bent u weer iedere dinsdag om 15 uur welkom om mee te 

komen bidden. 
 

 

ZOMERCONCERTREEKS IN DE BOOMKERK 
 

In de Boomkerk vindt deze zomer een concertreeks plaats.  

Musici uit verschillende Europese steden bespelen het monumentale 

Hilgersorgel (1774). Inmiddels zijn er twee concerten geweest.  

De rest van de zomer volgen er nog twee. Ook is er op de Nationale 

Monumentendag 10 september een orgelbespeling. 

 

Het concert op 13 augustus wordt verzorgd door Stephan van de 

Wijgert uit Amsterdam. Hij is sedert 2008 verbonden als organist aan 

de kerk De Duif, aan de Prinsengracht te Amsterdam. Daar is hij de 

vaste bespeler van het Smits-orgel uit 1862-1880 van deze v.m. 

katholieke kerk (Willibrordus binnen de Veste).  
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Als voornaamste taak heeft hij het 

organiseren van bespelingen bij 

verscheidene evenementen, in het 

bijzonder de serie ‘Zondagmiddag 

orgelconcerten in de Duif’ met 

jaarlijks zo’n 25 concerten. 

Stephan is ook bestuurslid van de 

Stichting Willibrordus-orgel van de 

kathedrale basiliek St. Bavo te 

Haarlem. Sinds januari 2016 is hij 

artistiek leider van de werkgroep  Stephan van de Wijgert aan de speel- 

Berne Abdijconcerten. tafel van het Smits-orgel van ‘De Duif’ 

 

Op het programma van het concert in De Boom staan de volgende 

werken: 
 

- Pilgerchor uit de opera Tannhäuser van Richard Wagner  (1813-1883),  

 (bewerking voor orgel van Franz Liszt) 

- Suite ‘Uit Holbergs tijd’, op. 40, van Edward Grieg  (1843-1907) 

 (bewerking voor orgel van Stephan van de Wijgert) 

- Prelude, op. 28 nr. 4 van Frédéric Chopin  (1810-1849) 

 (bewerking voor orgel van Franz Liszt) 

- Scherzo, op. 65 van Max Reger  (1873-1916) 

- uit Sechs Stücke in kanonischer Form, op. 56, van Robert Schumann  

 (1810-1856):  nr. 3. Andantino; nr. 4. Innig; nr. 5   Nicht zu schnell 

- Agnus Dei uit de Messa di Requiem van Giuseppe Verdi  (1813-1901) 

 (bewerking voor orgel van Franz Liszt) 

- Präludium und fuga in e van Felix Mendelssohn Bartholdy  (1809-1847) 

 (bewerking voor orgel van William Thomas Best 

 

De reeks wordt op 3 september afgesloten door Reinhard Siegert uit 

Keulen. Meer informatie over deze organist en het concertprogramma 

kunt u later in de maand lezen op de website en in de volgende 

nieuwsbrief. 

 

De concerten beginnen om 16.00 uur, en de toegang is vrij 

(vrijwillige bijdrage na afloop). 

U bent van harte uitgenodigd voor een drankje na afloop. 
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AGENDA  LOCATIE   AUGUSTINUS   

     

ma 1 aug 19.00 Tuinzaal Klaverjasclub 

di 2 aug 19.00 Kerk/TZ repetitie Agneskoor 

ma 8 aug 19.00 Tuinzaal Klaverjasclub 

di 9 aug  11.00 Pastorie P&O vergadering 

vr 12 aug 14.00 Kerk Orgelstudie 

ma 15 aug 19.00 Tuinzaal Klaverjasclub 

di 16 aug 19.30 Pastorie Pastoraal Team Augustinus 

ma 22 aug 14.00 Pastorie Augustinusleesgroep 

  19.30 Pastorie  Bespreking Werkplan 

  19.00 Tuinzaal Klaverjasclub 

di 23 aug 19.00 kerk/TZ Repetitie Agneskoor 

vr 26 aug 19.00 Kerk/TZ Repetitie Augustinuskoor 

ma 29 aug 19.00 Tuinzaal Klaverjasclub 

di 30 aug 19.00 Kerk/TZ Repetitie Agneskoor 

 

 
 

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 (v.a. 9 aug.) 

woensdag, donderdag en 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  
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AGENDA  LOCATIE  VINCENTIUSKERK  

    

wo 3 aug. 10.00 Ontmoetingochtend 'De Liefde', in  

   Tearoom Candela, Bilderdijkstraat 61 

za 13 aug. 14.00 Zonnebloem Oud-West, knutselmiddag 

wo 24 aug. 15.00 Pastoraal Team Emmaüs 

ma 29 aug. 14.00 Pastoraal Team Vincentius 

  20.00 Koorrepetitie 
 

 

NEDERLANDSE PELGRIMS ARRIVEREN IN 

KRAKAU VOOR WERELDJONGERENDAGEN 
 

Maandag 25 juli jl. arriveerden negenhonderd 

Nederlandse pelgrims in het Poolse Krakau om 

deel te nemen aan de Wereldjongerendagen 

(WJD) 2016. Op het zesdaagse Rooms-

Katholieke mega-festival worden 1,5 miljoen 

jongeren verwacht uit alle continenten. Paus 

Franciscus arriveert komende woensdag in 

Krakau (Kraków). 
 

De Wereldjongerendagen zijn het grootste internationale jongereneve-

nement ter wereld. Zes dagen lang kunnen festivalgangers verspreid 

over de stad deelnemen aan kleine en grootschalige culturele festivals, 

katholieke vieringen, concerten, ontmoetingen en theatervoorstellingen. 

Op verschillende momenten komen alle festivalgangers bij elkaar om 

samen met de paus te bidden en de mis te vieren. 
 

Dinsdag wordt de WJD officieel 

geopend met een wandeltocht door  

de stad met de ‘Spark of Mercy’,  

de vlam die onafgebroken brandt in 

het heiligdom van de Goddelijke 

Barmhartigheid in Krakau (zie foto).  

In 2003 zegende paus Johannes 

Paulus II het vuur en riep de Polen 

op om ‘de vlam van barmhartigheid 

door te geven aan de wereld.’  
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Er zal tijdens deze Wereldjongerendagen veel aandacht uitgaan naar het 

levensverhaal van paus Johannes Paulus II, de eerste Poolse paus in de 

geschiedenis en de oprichter van de Wereldjongerendagen in 1984.  

Donderdag voegt paus Franciscus zich bij de festivalgangers.  

In een videoboodschap aan hen, die het Vaticaan in de afgelopen 

week verspreidde, geeft de paus aan erg naar de ontmoeting met de 

jongeren van over de hele wereld uit te zien. 

 „Ik wens werkelijk jullie te ontmoeten, om de wereld een nieuw 

teken van harmonie te geven, een mozaïek van verschillende 

gezichten, zoveel rassen, talen, volken en culturen, maar verenigd in 

de naam van Jezus, die het Gezicht van de Barmhartigheid is.” 

(https://youtu.be/Pd4JkPwGOYc) 
 

Tijdens de welkomstceremonie op donderdag, zal paus Franciscus 

begroet worden door een grote groep jongeren die de vlag van hun 

eigen land dragen. Nederland wordt vertegenwoordigd door Martijn 

de Waal uit bisdom Breda. Ook hebben een aantal Nederlandse 

jongeren een speciale uitnodiging ontvangen om bij verschillende 

festiviteiten vooraan op het podium te zitten, onder andere bij de 

avondwake op zaterdagavond. 
 Uit: rkkerk.nl 
 

 

ACTIVITEITEN IN DE PAROCHIE OP EEN RIJ 
 

IN DE BOOMKERK  (Kerk en Parochiecentrum) 
 

Zaterdag 13 augustus: Orgelconcert 

Orgelconcert op het Hilgers-orgel  

door Stephan van de Wijgert uit Amsterdam, zie blz. 4. 

Toegang gratis  (vrijwillige bijdrage); aanvang 16.00 uur. 
 

Zaterdag 3 september: Orgelconcert 

Orgelconcert op het Hilgers-orgel  

door Reinhard Siegert uit Keulen. 

Toegang gratis  (vrijwillige bijdrage); aanvang 16.00 uur. 

 

IN DE AUGUSTINUSKERK 
 

Geen activiteiten  
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IN DE VINCENTIUSKERK 
 

Zaterdag 13 augustus: Zonnebloem-middag 

Knutselmiddag; voor meer info: Donald van der Zwan,  

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

Tijd: 14.00 – 17.00 uur. 

 

 

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. 
 

Vakantie 

 

         

 

 

De volgende Nieuwsbrief verschijnt op 28 augustus 2016.  

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

Kopij voor het parochieblad ‘Geloven in West’ graag inleveren 

voor 22 augustus. Het blad verschijnt op 18 september. 

 
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 
 augustinus@rkamsterdamwest.nl 
 

Website: www.rkamsterdamwest.nl 
E-mail:  info@rkamsterdamwest.nl 


