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NIEUWE AANVANGSTIJDEN VIERINGEN IN 2017 
 

Boomkerk:   elke zondag om   9.30 uur  

Augustinuskerk elke zondag om 11.00 uur 

Vincentiuskerk elke zondag om 11.00 uur 

 

Na afloop is iedereen welkom om koffie of thee 

te blijven drinken. 

 

ADVENTSACTIE  2016  MALAWI  
 

Malawi, in het zuiden van Afrika,  is een van de armste landen ter 

wereld en wordt geteisterd door hiv en aids. Maar liefst tien procent  

van de 16 miljoen inwoners is besmet met het virus.  

Gelukkig lijkt daar nu verandering in te komen, mede door de plannen 

voor verbetering van de gezondheidszorg. De Adventsactie wil hierbij 

ook helpen met een project voor m.n. informatiecentra voor kinderen 

met hiv, en preventie van hiv-besmetting van moeder op kind. 
 

In de kerken van onze parochie staat de bekende ton / bus klaar, 

waarin u uw gift kunt deponeren.  

Ook kunt u uw bijdrage overmaken op rekening  

NL89 INGB 065 310 0000 van de Adventsactie, onder vermelding 

van Malawi. Zie ook:  www.adventsactie.nl. 

Een uitgebreid artikel staat in het Adventsnr. van ons parochieblad.  

  

        NIEUWSBRIEF NR. 35 

 

4 december 2016 – 8 januari 2017 
 

 2  

SOEPMAALTIJD VOOR MALAWI 
 

Op vrijdag 9 december is er een soepmaaltijd voor het project in 

Malawi. Colm Dekker, lid van de Gemeenschap Sant’Egidio, en in 

het verleden betrokken bij onze parochie, komt vertellen over Malawi 

en hoe Sant’Egidio in dat land actief is.  

Deze maaltijd wordt gehouden in het parochiecentrum bij De Boom.  

De kosten zijn € 5,00. U kunt zich opgeven door uw naam te vermelden 

op de intekenlijsten in de kerken, of via info@rkamsterdamwest.nl.  

Inloop vanaf 17.30 uur.  
 

 

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. 

 

WIJZIGINGEN vanaf 1 JANUARI: 

Boomkerk, zondag om 9.30 uur,  

Augustinuskerk en Vincentiuskerk,  

zondag om 11.00 uur 

 

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 

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

 

Voor uitgebreide informatie, zie ons parochieblad ‘Geloven in West’.  
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AGENDA  LOCATIE   DE   BOOM   

 di 6 dec 12.30 zaal B Vrijwilligersbijeenkomst De Boom 

15.00 Kapel Rozenkransgebed met uitstelling  

H. Sacrament 

wo 7 dec 11.00 Kerk Schoonmaak kerk en parochiehal 

15.30 zaal A Voorbereiding Eerste H. Communie 

do 8 dec 19.15 Kapel Koorrepetitie 

vr 9 dec 10.00 Pastorie Liturgiecommissie De Boom 

17.30 par.hal Soepmaaltijd Adventsactie 

 
18.57 Pastorie Fun en Faith, jongerengroep 

18.57 Pastorie Vormselgroep 

20.00 zaal B Amsterdamse Gesprekskring 

ma 12 dec 20.00 pastorie  Projectgroep Buurt en zingeving 

di 13 dec 19.00 Kapel Boeteviering 

  19.30 pastorie Vergadering Parochiebestuur 

wo 14 dec 12.00 par.Hal Versieren parochiehal 

do 15 dec 13.00 par.hal Verzendklaar maken parochieblad 

20.00 Kerk Kerstconcert VU Koor, zie blz. 4 

za 17 dec 14.00 Kerk Kerk open voor bezichtiging en gebed 

zo 18 dec 16.00 par.hal Kerstmaaltijd Jongeren Bisdom 

di 20 dec 16.30 par.hal Kerstmaaltijd Rozenkransgroep 

do 22 dec 19.15 Kapel Koorrepetitie 

vr 23 dec 16.30 par.hal Kerstdiner kinderen, tieners en  

    ouders 

 
20.00 zaal B Amsterdamse Gesprekskring 

za 24 dec 21.00 Kerk KERSTNACHTVIERING 

zo 25 dec 10.30 Kerk Kerstmis, eucharistieviering 

di 27 dec 15.00 Kapel Géén Rozenkransgebed (t/m 10-1) 

zo 1 januari    9.30 Kerk Nieuwjaarsdag, eucharistieviering 

m.i.v. 2017 aanvang viering om 9.30 uur 

wo 4 jan 15.30 Zaal A Voorbereiding Eerste H. Communie 

do 5 jan 19.15 Kapel Koorrepetitie 

za 7 jan 14.00 Kerk Kerk open voor bezichtiging en gebed 
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ROZENKRANSGROEP BOOMKERK 
 

Op dinsdag 6 december is er weer uitstelling van het H. Sacrament. 

Dan zal het Feest van Maria Onbevlekte Ontvangenis (8 dec.) worden 

gevierd.  

De laatste bijeenkomst van dit kalenderjaar is op dinsdag  

20 december as. Er is dan aansluitend aan het gebed een 

Kerstmaaltijd. U kunt zich voor deze maaltijd opgeven; hiervoor 

vragen we een bijdrage van € 3,50.  

In de weken daarna is er geen Rozenkransgebed, d.w.z. op dinsdag 

27 december, 3 én 10 januari. 

Vanaf dinsdag 17 januari 2017 kunt u dan weer wekelijks meebidden, 

steeds om 15.00 uur, in de Boomkapel, ingang Van Gentstraat 23. 

Meer informatie en opgave kerstmaaltijd bij mevr. Ursula Thompson, 

tel. 612 13 32.  

 

 

VU - KOOR IN DE BOOMKERK   
 

Het motto van het VU-koor is “Komt en zingt allen!” 

 

Het VU-koor zal op 15 december 

as. om 20.00 uur een prachtig 

kerstconcert uitvoeren. Enkele jaren 

geleden gaven ze ook een 

kerstconcert in de toen nog niet 

gerestaureerde Boomkerk.  

Nu dus in een beter verwarmde en 

mooi verlichte kerk! Het koor zingt 

de Ceremony of Carols van 

Benjamin Britten onder 

harpbegeleiding. Victoria Davies is 

de harpiste die het koor begeleidt.  

 

Het tweede deel van het 

kerstprogramma zal bestaan uit 

een aantal solowerken op de harp 

en kerstliederen van onder andere 

Stopford, Britten en Wood. 
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Kaarten zijn te verkrijgen in de voorverkoop voor € 9,- per stuk, door 

het bedrag over te maken naar NL44RABO0109091671 onder 

vermelding van naam, e-mailadres en aantal kaarten. Als de 

overboeking aan is gekomen wordt een bevestiging gestuurd.  

Let op, dit duurt over het algemeen een aantal dagen, daarom ook 

overmaken vóór 13 december! 

Kaarten zijn ook voor €10,- CONTANT aan de deur te verkrijgen. 

 

KERSTPAKKETTEN GIBRALTARBUURT 
 

In de Gibraltarbuurt rondom de Boomkerk wonen Amsterdammers 

met een goed inkomen, maar ook bewoners die heel weinig te 

besteden hebben. Deze bewoners willen we met de Kerst iets extra’s 

geven. Daarom worden in deze weken kerstpakketten en houdbare 

levensmiddelen ingezameld. Hiermee worden feestdagenpakketten 

gemaakt om aan deze bewoners te geven. 

Wilt u meedoen met deze actie? Dan kunt u hiervoor spullen inleveren 

op maandag 5 en 12 december van 11-13 uur, in het parochiecentrum, 

en op zaterdag 17 december tussen 14-16 uur in de Boomkerk. 
Deze actie is een initiatief van de werkgroep Buurt en Zingeving Boomkerk, 

ondersteund door stadsdeel West, het ABC en Cordaan. 
 

 

AGENDA  LOCATIE   AUGUSTINUS   

di 6 dec 11.00 Pastorie Verg. J.& H 

19.00 Tuinzaal Klaverjasclub 

19.00 Kerk/past Repetitie Agneskoor 

wo 7 dec 19.00 Tuinzaal Parochie 

do 8 dec 19.00  Tuinzaal Parochie 

19.00 Kerk Repetitie Ad Hoc koor Nw.Vredenburgh  

vr 9 dec 18.00 Boom regionale Soepmaaltijd 

19.00 Kerk/TZ Repetitie Augustinuskoor 

za  10 dec 9.00 Kerk/TZ Schoonmaak kerk 

ma 12 dec 9.00 Kerk Kerk versieren voor de Kerst 

14.00 Pastorie Leesgroep Augustinus 

19.30 Tuinzaal Klaverjasclub 

di 13 dec 10.00 Kerk Viering van Boete en Verzoening 

  19.00 Tuinzaal Parochie 
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wo 14 dec 9.30 Pastorie Verzendklaar maken parochieblad 

19.00 Tuinzaal Meditatieve Chi-gon groep 

do 15 dec 19.00 Kerk Repetitie Ad Hoc koor Nw.Vredenburgh 

19.30 Pastorie Vergadering Past.Team 

vr 16 dec 19.00 Kerk/TZ Repetitie Augustinuskoor 

Zo 18 dec 19.30 Tuinzaal V.I.S instuif in Kerstsfeer 

ma 19 dec 19.30 Tuinzaal Klaverjasclub 

di 20 dec 19.00 Kerk/TZ Repetitie Agneskoor 

wo 21 dec 19.00 Kerk/TZ Kerstconcert door het Nationaal 

 
Jongerenkoor Vocaal talent 

  19.00 Hobbyclub Collectanten College 

do 22 dec 19.00 Tuinzaal Parochie 

vr 23 dec 14.30 Kerk Kerstmiddag Zonnebloem 

 
Nw. Vredenburgh 

 
19.00 Kerk/TZ Repetitie Augustinuskoor 

za  24 dec 19.30 Kerk Feestelijke Kerstavond-viering 

zo 25 dec 10.30 Kerk 1e Kerstdag, feestelijke Kerstviering 

di 27 dec 19.00 Tuinzaal Parochie 

wo 28 dec 19.00 Tuinzaal Parochie 

do 29 dec 19.00 Tuinzaal Pastorie 

zo 1 jan 11.00 Kerk  Nieuwjaarsdag, eucharistieviering 

    m.i.v. 2017 aanvang viering om 11.00 uur 

ma 2 jan 19.30 Tuinzaal Klaverjasclub 

 

 

V.I.S. KERST-INSTUIF IN DE AUGUSTINUS 
 

Op zondag 18 december nodigen wij u van harte uit voor de  

traditionele Kerstinstuif-avond, waarop u kunt klaverjassen en sjoelen 

voor prijzen die zullen bijdragen aan een sfeervol en genoeglijk 

Kerstfeest.  Er zal helaas deze keer geen Tombola worden gehouden. 
 

Aanvang 20.00 uur, maar vanaf 19.30 uur bent u al welkom in de 

Tuinzaal voor een kopje koffie of thee met een Kersttraktatie. 

Gezelligheid is ‘troef’.  

Neem gerust vrienden en bekenden mee. 
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KERSTCONCERT JONGERENKOOR   
 

Op woensdag 21 december a.s. zal er een kerstconcert in de 

Augustinuskerk worden gegeven door Het Nationaal Jongenskoor en 

2 opleidingskoren voor kinderen van 6 tot 10 jaar. 
 

De koren bestaan uit getalenteerde zangers afkomstig uit het hele 

land, die regelmatig werken met orkesten als het Koninklijk 

Concertgebouw Orkest en het Radio Filharmonisch Orkest. 

Het concert begint om 19.00 uur en duurt tot ca. 20.30 uur. 

De toegang is vrij. 

Om in de kerststemming te geraken en om te genieten van vocale 

prestaties wordt dit concert van harte aanbevolen. 

 

KERSTMIDDAG NIEUW VREDENBURGH 
 

Vrijdag 23 december: Kerstmiddag Nieuw Vredenburgh 

Kerstmiddag voor ouderen met als thema: ‘Inspiratie door samen zijn’. 

Inloop met koffie vanaf 14.00 uur. De middag begint om 14.30 uur 

tot 15.45 uur. Aansluitend daarna een hapje & drankje in de 

Spiegelzaal. 
 

NIEUWJAARSBIJEENKOMST IN DE AUGUSTINUS 
 

Op zondag 8 januari 2017 zal er  in de Augustinuskerk als start van 

het nieuwe jaar een nieuwjaarsbijeenkomst worden gehouden na 

afloop van de viering. 

 

 

AGENDA  LOCATIE  VINCENTIUSKERK  

 ma 5 dec 20.00 Koorrepetitie 

wo 7 dec 10.00 Ontmoetingochtend 'De Liefde', in  

Tearoom Candela, Bilderdijkstraat 61 

16.00 Uitwisselingsgroep Advent-gebedsretraite 

20.00 Zonnebloem Oud-West, vergadering 

do 8 dec 15.00  Pastoraal Team Emmaüs 

zo 11 dec 12.15 Spirituele film 'Compostelle', na de viering 
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ma 12 dec 20.00 Koorrepetitie 

wo 14 dec 16.00 Uitwisselingsgroep Advent-gebedsretraite 

ma 19 dec 20.00 Koorrepetitie 

wo 21 dec 16.00 Uitwisselingsgroep Advent-gebedsretraite 

za 24 dec 20.30 KERSTNACHTVIERING  

zo 25 dec 10.30 Kerstmis, eucharistieviering 

zo 1 jan  11.00 Nieuwjaarsdag, eucharistieviering, m.i.v. 

 
1 januari 2017 aanvang om 11.00 uur 

wo 4 jan 10.00 Ontmoetingochtend 'De Liefde', in  

Tearoom Candela, Bilderdijkstraat 61 

 

 

 

KOKEN VOOR DAKLOZEN                
De PCI en koorlid van de Vincentius gaan woensdag 7 december weer 

koken voor de daklozen bij het Stoelenproject in de Marnixstraat.  

 

SPIRITUELE FILM:  ‘COMPOSTELLE’  

zondag 11 december in de Vincentiuskerk 
 

De bedevaarstocht naar Santiago de Compostela is een ervaring die 

ieder jaar meer en meer pelgrims trekt . De tocht wordt ondernomen 

om zichzelf met zijn omgeving te confronteren en de grenzen te 

verleggen. De pelgrimage is fysiek zwaar, maar is vooral een aanslag 

op de geestelijke vermogens. De beleving van de tocht is voor 

iedereen verschillend en biedt vaak nieuwe inzichten in ieders 

persoonlijke leven. 

De Franse regisseur Freddy Mouchard volgde drie jaar lang een 

aantal pelgrims op de Sint Jacobsroute naar Santiago de Compostela.  

Hij maakte hiervan een documentaire film, die in 2015 uitkwam. 

Deze film zullen we met elkaar gaan bekijken. 
 

Na de viering van 10.30 uur is er eerst een eenvoudige lunch. Vervolgens 

is er 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.  

De toegang gratis, vrijwillige bijdrage is welkom. 
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In 2017 staan weer een paar films op het programma. De eerste zal 

zijn op zondag 29 januari 2017. Noteert u deze datum alvast in uw 

agenda. 

 

NIEUWJAARSBIJEENKOMST IN DE VINCENTIUS 
 

Op zondag 8 januari as. zal er ook in de Vincentiuskerk als start 

van het nieuwe jaar een nieuwjaarsbijeenkomst worden gehouden na 

afloop van de viering.  

 

 

ACTIVITEITEN IN DE PAROCHIE OP EEN RIJ 
 

IN DE BOOMKERK  (Kerk en Parochiecentrum) 
 

Woensdag 7 december: Voorbereiding 1
e
 Communie 

Boomkerk, 15.30 – 17.00 uur 
 

Vrijdag 9 december: Soepmaaltijd 

Opbrengst t.b.v. de Adventsactie voor het project in Malawi met 

spreker. zie pag. 2. 

Boomkerk, grote zaal, 17.30 uur 
 

Vrijdag 9 december: Vormselgroep en Fun & Faith 

Vormselgroep in de pastorie. 

Fun & Faith in het parochiecentrum (1
e
 etage óf in de kelder). 

Boomkerk, tijd: 18.57- 21.00 uur.  
 

Donderdag 15 december: Kerstconcert VU koor 

Boomkerk, aanvang 20.00 uur, zie pag. 4 
 

Dinsdag 20 december: Kerstmaaltijd Rozenkransgroep 

Soepmaaltijd, aansluitend aan het Rozenkransgebed. 

Boomkerk, grote zaal, 16.30 uur. 
 

Vrijdag 23 december: Kerstmaaltijd kinderen & tieners 

Feestelijk diner voor jeugd en jongeren van de jeugdactiviteiten van de 

parochie, samen met ouders en familie. 

Boomkerk, grote zaal, 16.30-20.00 uur.  
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Woensdag 4 januari: Voorbereiding 1
e
 Communie 

Boomkerk, 15.30 – 17.00 uur 

 

IN DE AUGUSTINUSKERK 

 

Zondag 18 december: V.I.S. Kerst-instuif 

Klaverjassen en sjoelen, zie pag. 6 

Tuinzaal, aanvang: 20.00 uur 
 

Woensdag 21 december: Kerstconcert door jongeren 

Het Nationaal Jongenskoor en 2 opleidingskoren geven een concert. 

Augustinuskerk, 19.00 uur, zie pag. 6 
 

Vrijdag 23 december: Kerstmiddag Nieuw Vredenburgh 

Kerstmiddag voor ouderen met als thema: 

Inloop met koffie vanaf 14.00 uur. De middag begint om 14.30 uur 

tot 15.45 uur. Aansluitend daarna hapje & drankje in de Spiegelzaal. 

Augustinuskerk en Spiegelzaal, zie pag. 7 
 

Zondag 8 januari 2017: Nieuwjaarsreceptie 

Als start van het nieuwe jaar een nieuwjaarsbijeenkomst na afloop 

van de viering, zie pag. 7. 

Augustinuskerk, 12.15 uur. 

 

IN DE VINCENTIUSKERK 

 

Woensdag 7, 14 en 21 december: Adventsretraite 

Uitwisselingsgroep gebedsretraite in de Adventstijd o.l.v. Ben den 

Boer, informatie tel. (06) 19 19 79 48. 

Vincentiuskerk, aanvang: 16.00 uur  
 

Zondag 11 december: Spirituele film: ‘Compostelle’ 

Een documentaire film uit 2015 van Freddy Mouchard. 

Vincentiuskerk, 12.15 uur, zie pag. 8 
 

Zondag 8 januari 2017: Nieuwjaarsreceptie 

Als start van het nieuwe jaar een nieuwjaarsbijeenkomst na afloop 

van de viering, zie pag. 9. 

Vincentiuskerk, 12.15 uur.  



 11  

KERSTFEEST 

 

Weer dennegroen en lichtjes in de stad,  

en luide kerstmuziek in alle winkelstraten,  

stemmen van mensen, die luidruchtig praten  

óver de klank heen van "De Heil'ge Stad". 

 

En ieder rept zich langs de ander voort  

en ziet alleen zichzelf en zijn belangen,  

en is geconcentreerd op het ontvangen:  

het kerstfeest werd tot in het hart doorboord. 

 

Van alle kanten klinkt het "Stille Nacht",  

maar niemand hoort daarin nog eng'len zingen:  

wij zijn te zeer vervuld van aardse dingen, 

God komt te laat - Hij wordt niet meer verwacht. 

 

Of toch? Zijn er nog ogen voor Zijn licht? 

Nog oren die Zijn woorden willen horen? 

Heeft God om ons niet alle hoop verloren? 

Of gooien wij de deuren voor Hem dicht? 

 

Kom tot ons, Heer, en neem ons bij de hand; 

Uw krib lijkt verder weg dan ooit tevoren,  

wij zijn de weg naar Bethlehem verloren,  

steek Zelf Uw ster aan in dit donker land! 

 

Nel Benschop 
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ZALIG  KERSTMIS 

 

EN EEN 

 

VREDIG 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor meer uitgebreide informatie, zie onze website: 

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

Deze verschijnt omstreeks 18 december. 

 

De volgende Nieuwsbrief verschijnt op 8 januari 2017.  

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

De Boomkerk Admiraal De Ruijterweg 406 
Postadres: Gibraltarstraat 55 1055 NK tel.  6824927 
 (secretariaat Parochiecentrum) 
Vincentiuskerk Jac. van Lennepkade 211 1054 ZP tel.  6182739 
Augustinuskerk Postjesweg 123 1057 DZ tel.  6183709 
 augustinus@rkamsterdamwest.nl 

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


