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VREDESWEEK               17 – 25  SEPTEMBER  2016 
 

‘VREDE VERBINDT’ 
 

In een tijd waarin angst voor terreur en oorlog de boventoon 

voert en duizenden vluchtelingen op zoek zijn naar een veilig 

heenkomen, organiseert vredesorganisatie PAX voor de 50ste 

keer de Vredesweek. 
 

Juist nu groeit het besef dat vrede niet vanzelfsprekend is. Het is een 

voorrecht waar we ons met elkaar voor moeten blijven inzetten.  

We mogen ons niet laten ontmoedigen door de overmacht van geweld 

en angst. Zelfs in Syrië zijn er nu moedige mensen die zich blijven 

inzetten voor vrede. Bijvoorbeeld door kinderen samen te brengen 

van alle religieuze achtergronden, jongens én meisjes, en hen lessen 

in vrede te geven. Deze lessen in vrede bieden een alternatief voor de 

lessen in haat en geweld waar ze mee opgroeien. Zo leert een nieuwe 

generatie daar dat verbinding vrede brengt. 
 

Wij beseffen steeds meer dat dit ook in onze eigen samenleving van 

belang is. Ook hier wordt het steeds moeilijker om open te staan voor 

elkaars verschillen en standpunten. Maar ook bij ons zijn er steeds 

mensen die de moed hebben om bruggen te slaan en zo de vrede een 

stapje dichterbij te brengen. Vrede heeft ook met moed te maken, de 

durf om elkaar echt te willen verstaan, ook al is dat moeilijk. Pas dan 

kan vrede echt verbinden. In de Vredesweek laten we zien dat we 

daartoe bereid zijn. 
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Al vijftig jaar neemt PAX het voortouw in het organiseren van de 

Vredesweek. PAX zet zich in om mensen te beschermen tegen 

oorlogsgeweld, voor het beteugelen van geweld en opbouwen van 

vrede. Deze inzet voor vrede overbrugt verschillen en verbindt 

mensen. De Vredesweek is een goed moment om te laten zien dat 

vrede iets is wat ons allemaal verbindt. Daar kan iedereen aan 

meedoen, van burger tot activist en van politicus tot artiest.  

Vrede komt niet vanzelf, daar moeten we allemaal iets voor doen. 
 

Wij leggen ons niet neer bij het idee dat oorlog onvermijdelijk is. 

Verandering begint altijd bij mensen zoals jij en ik. Mensen zoals jij 

en ik die hun eigen toekomst willen bepalen en laten zien hoe het 

anders kan. Tijdens de Vredesweek zoeken we verbinding met elkaar: 

we geven vrede één gezicht, één stem en één verhaal. 
 

Vrede. Wie Durft?        
www.vredesweek.nl 
 

 

HIERONDER ALLE VIERINGEN WELKE IN ONZE 

KERKEN PLAATSVINDEN 
 

ZONDAGSVIERINGEN in onze kerken zijn om 10.30 uur. 

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

Vieringen op weekdagen: 
 

Boomkerk,  Boomkapel, Van Gentstraat 23: 

maandag t/m vrijdag: 8.30 uur, morgengebed 

dinsdag  15.00 uur, Rozenkrans- en Antoniusgebed 

woensdag, donderdag en vrijdag:    9.00 uur, eucharistieviering 

Op woensdag na afloop van de viering uitstelling van het 

Allerheiligst Sacrament, tot 11.30 uur 
 

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   DE   BOOM   

ma 29 aug 13.00 kantoor Redactievergadering Parochieblad 

do 1 sept 19.15 kapel Koorrepetitie 

za 3 sept 14.00 kerk Kerk open voor bezichtiging en gebed 

16.00 kerk Orgelconcert Reinhard Siegert 

di 6 sept 15.00 kapel Rozenkransgebed met uitstelling  

H. Sacrament t.g.v. Maria Geboorte 

20.00 pastorie Vergadering Parochiebestuur 

do 8 sept 20.00 pastorie  Projectgroep Buurt en zingeving 

vr 9 sept 16.00 kerk en Viering en gezellige middag, 

Par.hal barbecue voor vrijwilligers 

za 10 sept 12.00 kerk Open Monumentendag, zie pag. 5 

ma 12 sept 13.30 kantoor PR Commissie 

di 13 sept 12.30 zaal B Vergadering vrijwilligers De Boom 

wo 14 sept 8.00 Par.hal Oecumenisch gebedsontbijt West 

do 15 sept 13.00 Par.hal Bezorg-klaarmaken parochieblad 

19.15 kapel Koorrepetitie 

vr 16 sept 18.00 Par.hal Jeugdcatechesegroep 

18.00 pastorie Vormselgroep 

za 17 sept 14.00 kerk Kerk open voor bezichtiging en gebed 

do 22 sept 11.00 pastorie Pastoraal Team De Boom 

vr 23 sept 18.00 pastorie Vormselgroep 

di 27 sept 16.30 Par.hal Maaltijd Rozenkransgroep  

za 1 okt 14.00 kerk Kerk open voor bezichtiging en gebed 

 

ROZENKRANSGEBED EN UITSTELLING 

ALLERHEILIGST SACRAMENT in de BOOMKERK 
 

Op dinsdag 6 september is er, ter gelegenheid van het feest van 

Maria Geboorte tevens uitstelling van het H. Sacrament. Aanvang: 

15.00 uur, in de Boomkapel, ingang Van Gentstraat 23 (aan de 

zijkant van de kerk). Na afloop van het Rozenkransgebed van 27 

september is er een maaltijd in de grote parochiehal. 

Sinds enige tijd vindt ook wekelijks uitstelling plaats van het 

Allerheiligst Sacrament in de Boomkapel, iedere woensdag na 

afloop van de eucharistieviering van 9.00 uur, tot 11.30 uur.  
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ORGELCONCERT IN DE BOOMKERK 
 

Op zaterdag 3 september wordt de serie zomerorgelconcerten 

afgesloten door Reinhard Siegert uit Keulen.  

 

Reinhard Siegert werd geboren in Mainz in 

1982. Hij studeerde van 2003 tot 2014 

Kerkmuziek, Orgel, Klavecimbel, Clavichord, 

Basso Continuo en Improvisatie aan de 

Hochschule für Musik Saar te Saarbrücken en 

het Conservatorium  te Amsterdam.  

Tot zijn leraren behoorden o.a. Wolfgang 

Rübsam, Menno van Delft, Miklos Spanyi en 

Richard Egarr.  

Na werkzaamheden als assistent aan de 

Hochschule für Musik Saar, is hij sedert 2013 

verbonden aan het ArtEZ Conservatorium te 

Arnhem als docent Klavierimprovisatie en Muziektheorie. Hij is 

tevens als promovendus werkzaam aan de Hochschule für Musik und 

Tanz in Keulen. Als kerkmusicus is hij actief in de Kreis Bad 

Kreuznach, in Rheinland-Pfalz. 

In 2014 ontving hij bij het STIMU-Symposium in het Festival Oude 

Muziek te Utrecht de prijs voor het beste Lecture-recital. 

 

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

werken: 
 

Johann Jakob Froberger  (1616-1667) 

Toccata IV, FbWV 110 (Libro quattro) 
 

Johann Sebastian Bach  (1685-1750) 

Drie koraalvoorspelen:  
* Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit, BWV 672 

* Christe, Aller Welt Trost, BWV 673 

* Kyrie Gott heiliger Geist, BWV 674 
 

Joseph Haydn  (1732-1809) 

Sonate F-Dur nr. 3, Hob. XVI/9 

Allegro – Menuet/Trio – Scherzo 
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Johann Sebastian Bach  (1685-1750) 

Koraalvoorspel  Von Gott wil icht nicht lassen, BWV 658 
 

Wilhelm Friedemannn Bach  (1710-1784) 

8 Fugen:  * C-Dur – c-Moll – D-Dur – d-Moll – Es-Dur – e-Moll – 

B-Dur – f-Moll 
 

Johann Sebastian Bach  (1685-1750) 

Koraalvoorspel  Dies sind die heil’gen zehn Gebot, BWV 678 & 679 
 

Joseph Haydn  (1732-1809) 

Sonate D-Dur nr. 16, Hob. XVI/14 

Allegro moderato – Menuet – Allegro 
 

Reinhard Siegert  (1982) 

Improvisation 
 

Het concert begint om 16.00 uur, en de toegang is vrij (vrijwillige 

bijdrage na afloop). 

U bent van harte uitgenodigd voor een drankje na afloop. 
 

 

VRIJWILLIGERSMIDDAG BOOMKERK 
 

Op vrijdagmiddag 9 september is er een bijeenkomst voor de 

vrijwilligers van locatie De Boom. Om 16 uur is er een kleine 

viering in de kerk. Daarna is er tot ca. 18.00 uur een barbecue in de 

binnentuin van het parochiecentrum. Hopelijk is het mooi weer om 

gezellig samen te zijn en te genieten van een hapje en drankje.  
 

 

BOOMKERK OPEN TIJDENS MONUMENTENDAG 
 

Op zaterdagmiddag 10 september zal de Boomkerk van 12 tot 16 

uur geopend zijn voor bezichtiging in het kader van het Open 

Monumentenweekend. De Boomkerk is recentelijk grondig 

gerestaureerd en het resultaat mag er zijn: zeker bij zonnig weer is de 

het een bijzondere ruimte met verrassende lichtinval. De diverse 

kunstvoorwerpen komen ook weer mooi tot hun recht. Momenteel 

wordt een aantal beelden gerestaureerd, dus die ontbreken op hun 

vaste plekken.  
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Voor wie nog niet is wezen kijken is dit een mooie gelegenheid om 

de kerk te bezoeken. En misschien weet u iemand die u er op attent 

kunt maken. Een ieder is van harte welkom om te komen kijken. 

Bezoekers kunnen deelnemen aan een rondleiding.  

Om 15.30 uur is er een klein orgelconcert door Gert Jan Velders, 

organist van de Boomkerk. Hij zal de volgende werken spelen: 
 

Louis Marchand  (1669-1732)  

Grand Dialogue 
 

Johann. Seb. Bach  (1685 – 1750) 

Drie koraalvoorspelen over ‘Wer nur den lieben Gott läβt walten՚: 

BWV 691 (Variant), BWV 690 en BWV 642 
 

John Stanley  (1712 -1786)  

Voluntary in C gr.t.:  Adagio – Andante – Slow -  Allegro 

 

Sigfrid Karg-Elert  (1877 – 1933) 

Nun danket alle Gott  (Marche triomphale) 

 

 

JEUGDCATECHESE- EN VORMSELGROEP 
 

In het afgelopen jaar was er een jeugdgroep actief onder de naam 

‘Rock Solid’. In het nieuwe seizoen gaan er twee jeugdgroepen van 

start, voor verschillende leeftijdscategorieën: voor kinderen van de 

basisschool is er de jeugdcatechesegroep o.l.v. Pieter Klaver; voor de 

oudere jeugd van middelbare-schoolleeftijd is er een vormselgroep 

o.l.v. van pastor Igno Osterhaus.  

De groepen komen maandelijks op vrijdagavond bij elkaar in het 

parochiecentrum bij de Boomkerk, vanaf 18.00 uur.  

De eerste avond is op vrijdag 16 september. 

De jeugdcatechesegroep komt bij elkaar in de grote parochiezaal,  

de vormselgroep in de zaal van de pastorie. 

 

Voor meer informatie en aanmelding kan contact opgenomen worden 

met pastoraal werker Pieter Klaver, tel. (en whatsapp) 06 308 44 614. 
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AGENDA  LOCATIE   AUGUSTINUS   
     

ma 29 aug 19.30 Tuinzaal Klaverjasclub 

di 30 aug 19.00 Kerk/TZ Repetitie Agneskoor 

31 aug 19.00 Tuinzaal Parochie 

do  1 sept 19.00 Tuinzaal Parochie 

vr  2 sept 16.00 Pastorie M.A.K. vergadering 

19.00 Kerk/TZ Repetitie Augustinuskoor 

ma  5 sept 19.00 Tuinzaal Klaverjasclub 

di  6 sept 19.00 Tuinzaal Parochie 

wo  7 sept 19.00 Tuinzaal Parochie 

do  8 sept 19.00 Tuinzaal Parochie 

vr  9 sept 19.00 Kerk/TZ Repetitie Augustinuskoor 

zo 11 sept 12.30 Kerk/TZ ORGELCONCERT  door: 

 
ANDREA TOSCHI, zie hierna, blz. 8 

ma 12 sept 14.00 Pastorie Augustinus Leesgroep 

19.30 Tuinzaal Klaverjasclub 

di 13 sept 19.00 Tuinzaal Parochie 

wo 14 sept 19.00 Tuinzaal Parochie 

do 15 sept 19.00 Tuinzaal Parochie 

vr 16 sept 09.00 Hobbyr. Parochieblad verzendklaar maken 

14.00 Kerk Orgelstudie 

19.00 Kerk/TZ Repetitie Augustinuskoor 

ma 19 sept 19.30 Pastorie Vergadering Liturgiegroep 

19.30 Tuinzaal Klaverjasclub 

di 20 sept 11.00 Pastorie Vergadering P&O 

19.00 kerk/TZ Repetitie Agneskoor 

wo 21 sept 19.00 Tuinzaal Parochie Collectanten 

do 22 sept 19.00 Tuinzaal Pastorie 

vr 23 sept 14.00 Kerk Orgelstudie 

 
19.00 Kerk/TZ Repetitie Augustinuskoor 

ma 26 sept 19.30 Tuinzaal Klaverjasclub 

19.30 Pastorie Vergadering 4/5 mei comité 

di 27 sept 19.00 Kerk/TZ Repetitie Agneskoor 

wo 28 sept 19.00 Tuinzaal Parochie 

do 29 sept 19.00 Tuinzaal Parochie 

vr 30 sept 19.00 Kerk/TZ Repetitie Augustinuskoor 
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za   1 okt 10.00 Kerk/TZ Parochiedag voor Parochianen die 

 
niet zelfstandig naar de kerk kunnen komen 

 

ORGELCONCERT IN DE AUGUSTINUSKERK  
ZONDAG 11 SEPTEMBER 12.30 UUR 

 

organist: Andrea Toschi (Bologna, Italië) 
 

PROGRAMMA: 
 

1. FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY  (1809-1847)  
●  Allegro in Bes-groot  

●  Allegro moderato, maestoso (1845) 
 

2. MARCO ENRICO BOSSI  (1861-1925)  
Uit ‘5 stukken voor orgel of harmonium’ op. 113: 

●  Canzoncina a Maria Vergine, nr. 3a 

●  Chant du soir , Op. 92, nr. 1 
 

3. FRANCESCO PAOLO NEGLIA  (1874-1932) 

●  Nostalgia Op. 16  (transcriptie door Adolfo Bossi) 
 

4. ORESTE RAVANELLO   (1871-1938) 
●  Preludio, Op. 50, nr. 1 

 

5. GIOVANNI TE BALDINI  (1865-1952) 
●  Communione, Op. 16, nr. 5 

 

6. ALESSANDRO ESPOSITO  (1913-1981) 

●  Offertorio over het thema van Ave Maria di Lourdes  
 

7. PIETRO YON (1886-1943) 
● Uit de eerste ‘Suite Religiosa’: 

-  Offertorio Veni Domine 

-  Finale op het thema Creator alme siderum 
 

De toegang is gratis; hetconcert duurt ongeveer 45 minuten. 

 

Het volgende concert is gewijd aan de Mariamaand en is op zondag  

9 oktober om 12:30 uur, orgel: Wim Does (Utrecht) en bariton 

Dmitri Grinikh (Moskou). Gratis toegang.  Alvast noteren!  
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AGENDA  LOCATIE  VINCENTIUSKERK  

    ma 29 aug 14.00 Pastoraal Team Vincentius 

20.00 Koorrepetitie 

ma 5 sept 20.00 Koorrepetitie 

wo 7 sept 10.00 Ontmoetingochtend 'De Liefde', in  

Tearoom Candela, Bilderdijkstraat 61 

20.00 Zonnebloem Oud-West, vergadering 

vrij 9 sept 19.30 Leesgroep ‘Je eigen Levensweg’ 

za 10 sept 10.30 Zonnebloem Oud-West, introductie- 

bijeenkomst nieuwe vrijwilligers 

ma 12 sept 20.00 Koorrepetitie 

zo 18 sept. 12.15 Spirituele film, zie hieronder, blz. 9 

ma 19 sept 20.00 Koorrepetitie 

za 24 sept 15.00  Vincentiuslezing, zie hieronder, blz. 10 

zo 25 sept 10.30 Vincentiusfeest, eucharistieviering m.m.v. 

het Vincentiuskoor 

ma 26 sept 20.00 Koorrepetitie 

ma 3 okt 20.00 Koorrepetitie 

 

SPIRITUELE FILMS IN DE VINCENTIUSKERK 
 

In het komende najaar worden er weer een aantal inspirerende films 

vertoond in de Vincentiuskerk. De formule is zoals u gewend bent, 

op zondagmiddag, aansluitend na de eucharistieviering. 

Na de viering is er eerst een eenvoudige lunch. Vervolgens omstreeks 

12.10 uur een inleiding op de film, gevolgd door de filmvertoning. 

Daarna is er mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan over de 

film, o.l.v. Nagy Badir en Irma Höfte. 

 

Op zondag 18 september kunt u kijken naar ‘Il Vangelo secondo 

Matteo’, een Italiaanse film van Pier Paolo Pasolini uit 1964. 
 

De film laat het leven van Jezus zien, van geboorte tot dood en 

opstanding zoals dat werd opgetekend door de evangelist Matteüs. 

Pasolini gebruikt alleen de letterlijke Bijbelteksten en dat leidt tot een 

onopgesmukt verhaal. Jezus komt naar voren als een radicale, strenge 

en vaak onbegrijpelijke man. Onbegrijpelijk in zijn tijd en ook nog in 
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deze tijd. Het is een indrukwekkende verfilming van een leven 

waarvan de vreemdheid tot op vandaag voelbaar is.  

De film duurt 2¼ uur. 
 

De volgende filmdata zijn: 30 oktober en 11 december. 

U bent van harte welkom. 

 

VINCENTIUSFEEST  -  VINCENTIUSLEZING 
 

Naar goed gebruik herdenken wij jaarlijks de sterfdag op 27 

september 1660 van onze patroonheilige Vincentius de Paul met een 

feestelijke bijeenkomst en een interessante lezing die ons allen zal 

aanspreken. 

Dit jaar zal dat plaatsvinden op  

zaterdag 24 september, aanvang 15 uur. 
 

Mevrouw Gerrie ter Haar heeft zich bereid verklaard om dit jaar de 

lezing te houden. Zij is gepromoveerd in de godsdienstwetenschap-

pen en samen met onze parochiaan Stephen Ellis i.m. heeft ze veel 

gepubliceerd over de relatie tussen religie en politiek in Afrika. 

Helaas is haar man, een vooraanstaand Afrikanist, vorig jaar 

overleden. Zijn afscheidsviering vond plaats in de Vincentiuskerk.  

Postuum verscheen onlangs het laatste boek van zijn hand:  

This Present Darkness. A History of Nigerian Organised Crime 

(2016, verschenen bij Hurst Publishers, London). 

De samenwerking tussen Gerrie en Stephen bracht veel stof en 

onderwerpen voort om ons meer over Afrika te vertellen. 

Als titel voor haar lezing geeft mevrouw ter Haar mee:  

Een wereld van geesten: religie en politiek in Afrika. 

In haar lezing zal mevrouw Ter Haar ingaan op de wijze waarop het 

geloof in een wereld van geesten van invloed is op de politiek in 

Afrika. Religie en politiek zijn in Afrika historisch met elkaar 

verbonden. Gerrie ter Haar draagt de lezing op aan haar overleden 

man Stephen Ellis. 
 

Het zal een heel interessante middag worden, die we feestelijk 

afsluiten met een hapje en drankje.  

De toegang is vrij, maar een vrijwillige bijdrage is welkom. 
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Op zondag 25 september zal de eucharistieviering ook in het teken 

staan van de H. Vincentius de Paul. Het (binnenkort jubilerende) 

Vincentiuskoor zal hieraan ook zijn medewerking verlenen. 

 

 

ACTIVITEITEN IN DE PAROCHIE OP EEN RIJ 
 

IN DE BOOMKERK  (Kerk en Parochiecentrum) 
 

Zaterdag 3 september: Orgelconcert 

Orgelconcert op het Hilgers-orgel  

door Reinhard Siegert uit Keulen.  Zie pag. 4. 

Toegang gratis  (vrijwillige bijdrage); aanvang 16.00 uur. 
 

Vrijdag 9 september: Barbecue voor vrijwilligers 

Tijd: 16.00-18.00 uur, met om 16.00 uur een korte viering in de kerk.  

Zie pag. 5. 
 

Zaterdag 10 september: Open Monumentendag 

De Boomkerk is open van 12.00-16.00 uur. Om 15.30 uur is er een 

klein orgelconcert door Gert Jan Velders. Zie pag. 5. 
 

Vrijdag 18 september: Jeugdcatechesegroep en Vormselgroep 

Tijd: 18.00-21.00 uur, parochiehal en pastorie, zie pag. 6. 
 

Vrijdag 23 september: Vormselgroep 

Tijd: 18.00-21.00 uur, pastorie Boomkerk, zie pag. 6. 

 

IN DE AUGUSTINUSKERK 
 

Zondag 11 september: Orgelconcert 

Orgelconcert, na de viering, op het Cavaillé-Coll-orgel door  

Andrea Toschi (Bologna, Italië). Zie pag. 8. 

Toegang gratis, (vrijwillige bijdrage) Aanvang 12.30 uur. 

Voor meer info kunt u kijken op: www.andreatoschi.it 

 

IN DE VINCENTIUSKERK 
 

Vrijdag 9 september: Leesgroep  
Rond het boek van Anselm Grün en Maria Robben: ‘Je eigen Levensweg’; 

o.l.v. Henk Janssen en Nagy Badir.  
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Nieuwe lezers zijn welkom. Contact via pater Henk Janssen: 020 620 67 80. 

Van 19.30 - 21.00 uur. 
 

zaterdag 10 september: Zonnebloem Amsterdam - Oud-West 

Introductieochtend voor nieuwe vrijwilligers, van 10.30 - 12.00 uur. 

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

Zondag 18 september: Spirituele film: ‘Il Vangelo secondo Matteo’. 

Een film uit 1964 van de Italiaanse regisseur Pier Paolo Pasolini. 

Tijd: 12.15 – 15.00 uur, na de eucharistieviering; voor wie de viering 

bijwoont is er een lunch. Vrijwillige bijdrage. Zie pag. 9. 
 

Zaterdag 24 september: Vincentius-lezing: ‘Een wereld van 

geesten: religie en politiek in Afrika’  

Spreker: Gerrie ter Haar. 

Tijd: 15.00-17.00 uur. 

Toegang gratis, na de lezing een hapje en drankje. Zie pag. 10. 

 

 

 

Voor meer uitgebreide informatie, zie onze website: 

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

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

voorgangers. 
 

De volgende Nieuwsbrief verschijnt op 2 oktober 2016.  

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

Kopij voor het parochieblad ‘Geloven in West’ graag inleveren 

voor 29 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 


