
 1  

 
 

 

 

 

 

 NIEUWJAARSWENS 
 

Voor u, in dit nieuwe jaar: 
 

een sterk geloof 

in eigen kracht en kunnen 
 

vriendschap en liefde 

                              van de mensen om u heen 
 

                                 en de nabijheid van de Eeuwige, 

                              die troost en bevrijdt: 
 

                             vrede en alle goeds! 

 

 

 

NIEUWJAARSBIJEENKOMSTEN 

 

Op zondag 8 januari zijn er in de Augustinuskerk en de Vincentius-

kerk als start van het nieuwe jaar nieuwjaarsbijeenkomsten, na afloop 

van de viering. 
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LEESGROEP: ‘JEZUS’ van Hans Küng 
 

Op zeven avonden in 2017 wordt het boek: ‘Jezus’ van de Duitse 

theoloog Hans Küng  besproken. Dit gebeurt op een aantal 

vrijdagavonden in de Vincentiuskerk. 
 

Wie was Jezus, wat verkondigde hij en wat is er zo bijzonder aan 

deze joodse man dat er een wereldreligie op is gebouwd?   

De eerste avond is reeds geweest en er volgen nog 6 avonden. 

In ons parochieblad ‘Geloven in West’ kunt u een uitgebreid artikel 

hierover lezen. Meer informatie vindt u ook op de website van de 

parochie. 

 
 

HIERONDER ALLE VIERINGEN WELKE IN ONZE 

KERKEN PLAATSVINDEN 
 

ZONDAGSVIERINGEN in onze kerken zijn: 
 

Boomkerk, zondag om 9.30 uur,  

Augustinuskerk en Vincentiuskerk, zondag om 11.00 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’.  
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AGENDA  LOCATIE   DE   BOOM   

 za 7 jan 14.00 kerk Kerk open voor bezichtiging en gebed 

di 10 jan kapel geen Rozenkransgebed  

do 12 jan 19.15 kapel Koorrepetitie 

vr 13 jan 18.57 par.hal Fun en Faith, jongerengroep 

18.57 pastorie Vormselgroep 

20.00 zaal B Amsterdamse Gesprekskring 

di 17 jan 15.00 kapel Rozenkransgebed 

wo 18 jan 15.30 zaal A Voorbereiding Eerste H. Communie 

vr 20 jan 20.00 par.hal Film 'No more selfies' 

za 21 jan 14.00 kerk Kerk open voor bezichtiging en gebed 

di 24 jan 15.00 kapel Rozenkransgebed 

wo 25 jan 10.00 kantoor Redactie parochieblad 

do 26 jan 19.15 kapel Koorrepetitie 

vr 27 jan 20.00 zaal A Amsterdamse Gesprekskring 

ma 30 jan 13.00 kantoor Redactie parochieblad 

di 31 jan 15.00 kapel Rozenkransgebed, met Uitstelling 

wo 1 febr 15.30 zaal A Voorbereiding Eerste H. Communie 

do 2 febr 19.15 kapel Koorrepetitie 

vr 3 febr 18.57 par.hal Fun en Faith, jongerengroep 

18.57 pastorie Vormselgroep 

 

 

FILMVOORSTELLING ‘NO MORE SELFIES’ 
 

De eerste film in het nieuwe jaar is de Franse film La Famille Bélier, 

van regisseur Eric Lartigau, een film uit 2014. 

De familie Bélier heeft een familiale boerderij en de zestienjarige Paula 

is de onmisbare tolk voor haar dove ouders en broer. Haar muziekleraar 

ontdekt haar muzikale gave en moedigt haar aan om te zingen waarna 

Paula beslist om deel te nemen aan een prestigieuze zangwedstrijd.  

Die beslissing betekent echter dat ze haar familie moet verlaten om haar 

eerste stappen op weg naar volwassenheid te zetten. 
 

Vrijdag 20 januari 2017, 20.00 uur, in de parochiehal van het 

parochiecentrum De Boom, Gibraltarstraat 55. 
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AGENDA  LOCATIE   AUGUSTINUS   

ma 9 jan 19,00 Tuinzaal Klaverjasclub 

19,30 Pastorie Liturgievergadering 

di 10 jan 19.00 Kerk/past Repetitie Agneskoor 

wo 11 jan 19.30 Tuinzaal Werkgroep lectors 

do 12 jan 19.00  Tuinzaal koor repetitie 

vr 13 jan 19.00 Kerk/TZ Repetitie Augustinuskoor 

ma 16 jan 14.00 Pastorie Leesgroep Augustinus 

19.30 Tuinzaal Klaverjasclub 

di 17 jan 19.00 Tuinzaal      Repetitie Agneskoor 

wo 18 jan 19.00 Tuinzaal Collectanten College 

do 19 jan  19.00 Tuinzaal koor repetitie 

vr 20 jan 16.00 Pastorie M.A.K. vergadering 

19.00 Kerk/TZ Repetitie Augustinuskoor 

ma 23 jan 19.30 Tuinzaal Klaverjasclub 

19.30 Pastorie Past.Team Augustinus 

di 24 jan 19.00 Kerk/TZ Repetitie Agneskoor 

wo 25 jan 19.00 Kerk/TZ koor repetitie 

do 26 jan 19.00 Tuinzaal Parochie 

vr 27 jan 19.00 Kerk Repetitie Augustinuskoor 

zo 29 jan 11.00  Kerk Eucharistieviering  m.m.v. 

 
het Phoenixkoor  o.l.v. Susanna Veerman 

ma 30 jan 19.00 Tuinzaal Klaverjasclub 

di 31 jan 19.00 Kerk/TZ Repetitie Agneskoor 

wo  1 febr 19.30 Tuinzaal Meditatieve Chi-Qong 

do 2 febr. 19.00 Tuinzaal koor repetitie 

vr 3 febr 19.30 Kerk/TZ Repetitie Augustinuskoor 
 

GASTKOOR IN DE AUGUSTINUSKERK 
 

Op zondag 29 januari wordt de zang in de viering opgeluisterd door 

Mannenkoor Phoenix. Dit koor staat o.l.v. Susanna Veerman en 

bestaat uit ca. 40 leden. 

Zij zullen een aantal liederen en motetten zingen, maar ook het Onze 

Vader in het Russisch en aan het eind van de viering het Halleluja 

van Händel uit de Messiah. 
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AGENDA  LOCATIE  VINCENTIUSKERK  

    zo 8 jan 12.15 Nieuwjaarsbijeenkomst na de viering 

ma 9 jan 20.00 Koorrepetitie 

ma 16 jan 20.00 Koorrepetitie 

vr 20 jan 14.00 Pastoraal Team Vincentius 

ma 23 jan 20.00 Koorrepetitie 

Do 26 jan 20.00 PCI Emmaüs en Fátima 

zo 29 jan 12.15 Spirituele film 'Jean de Florette', zie hieronder 

ma 30 jan  20.00 Koorrepetitie 

wo 1 febr 10.00 Ontmoetingochtend 'De Liefde', in Tearoom 

Candela, Bilderdijkstraat 61 

15.00  Pastoraal Team Emmaüs 
 

 

SPIRITUELE FILM:  

JEAN DE FLORETTE (1986) 
 

Zondag 29 januari in de Vincentiuskerk 

 

Eerste van drie films van de Franse regisseur 

Claude Berri (de andere twee films worden later 

in het voorjaar vertoond).  

Jean de Florette (Gérard Depardieu), een 

gebochelde belastingontvanger uit de grote 

stad, komt samen met zijn vrouw en jonge 

dochtertje naar de Provence om zijn geluk te 

beproeven als boer. Hij heeft moderne ideeën over de landbouw en 

een stapel boeken bij zich. Omdat Soubeyrans, een rijke herenboer 

(Yves Montand) en zijn lichtelijk achtergebleven neef Ugolin (Daniel 

Auteuil), stiekem de waterbron op het eigendom van Jean de Florette 

hebben dichtgemetseld, mislukt zijn plan op dramatische wijze.  

 

Na de viering van 11.00 uur is er eerst een eenvoudige lunch.  

Vervolgens is er omstreeks 12.45 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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KERKBALANS 2017 
 

De jaarlijkse Actie Kerkbalans gaat in 2017 op zaterdag 21 

januari oorverdovend van start met een poging het record 

klokluiden te verbreken. Daarvoor zijn in de Domkerk van 

Utrecht honderden kinderen uitgenodigd die onder leiding van 

Ernst en Bobbie (van t.v.-programma Ernst, Bobbie en de rest) 

allemaal een klokje laten klinken. 
 

Het record staat momenteel op 230 kinderen die tien minuten lang 

een klokje laten luiden, Kerkbalans zet in op 300 kinderen die dit 

onder leiding van Bobbie en Ernst verbeteren. De kerken achter 

Kerkbalans willen met de recordpoging en het inluiden van de 

jaarlijkse actie in kerken door het hele land aandacht vragen voor 

deze grootste fondsenwervende campagne van Nederland. Met de 

actie Kerkbalans vragen de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestante 

Kerk in Nederland en de Oud-Katholieke kerk gezamenlijk een 

bijdrage van hun leden, die bedoeld is voor de lokale kerken. 
 

Elk jaar zetten zich hier vele vrijwilligers voor in die in hun eigen 

woonplaats de Actie Kerkbalans organiseren en veelal bij alle 

kerkleden langs gaan om de  bijdrage op te halen. In meer dan 

honderd steden en dorpen organiseren de lokale teams 21 januari een 

eigen inluidmoment om de actie met klokgelui van start te laten gaan. 
 

Recent werd het rapport Kerk en Armoede gepubliceerd waarin 

duidelijk werd hoeveel geld, maar ook uren de Kerken in Nederland 

bijdragen als het alleen al gaat om de armoedeproblematiek.  

‘Deze inzet wordt zeker gewaardeerd, hebben we mogen merken uit 

de reacties op genoemd rapport. Maar om de kerken in stand te 

houden, zodat zij hun rol kunnen blijven vervullen voor de eigen 

gemeenschap en in de maatschappij, is veel geld nodig’, aldus Kees 

van den Berg, woordvoerder van Kerkbalans. 
 

‘We zien de laatste jaren een lichte daling in de opbrengst van 

Kerkbalans, met gemiddeld zo’n twee procent. De generatie die als 

vanzelfsprekend bijdroeg aan de kerk, wordt langzaam aan kleiner. 

Tegelijk horen we dat er waardering is voor wat de kerken betekenen, 

niet alleen als plek waar het geloof in God wordt gedeeld, maar ook 
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als een gemeenschap die zich inzet voor de maatschappij’, zegt Van 

den Berg. 

De deelnemende kerken roepen dan ook dit jaar al hun leden, maar 

ook hen die de kerk in hun wijk of dorp waarderen, op gul te geven 

voor Kerkbalans.  

 

De brieven van de actie Kerkbalans zullen dit jaar weer met het 

parochieblad worden meegestuurd en bij u thuis bezorgd. Dat zal in 

de loop van de maand februari gebeuren, dat is enkele weken later 

dan de landelijke actie. 

 

 

ACTIVITEITEN IN DE PAROCHIE OP EEN RIJ 
 

IN DE BOOMKERK  (Kerk en Parochiecentrum) 
 

Vrijdag 13 januari: Vormselgroep en Fun & Faith 

Vormselgroep in de pastorie. 

Fun & Faith in het parochiecentrum. 

18.57- 21.00 uur.  
 

Woensdag 18 januari: Voorbereiding 1e Communie 

Zaal 1e etage A, 15.30 – 17.00 uur 
 

Vrijdag 20 januari: filmavond: La Famille Bélier 

Parochiehal, 20.00 uur; zie blz. 3.  

Toegang gratis, maar uw vrijwillige bijdrage wordt gewaardeerd.  
 

Woensdag 1 februari: Voorbereiding 1e Communie 

Zaal 1e etage A, 15.30 – 17.00 uur 
 

Vrijdag 3 februari: Vormselgroep en Fun & Faith 

Vormselgroep in de pastorie. 

Fun & Faith in het parochiecentrum. 

18.57- 21.00 uur.  
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IN DE AUGUSTINUSKERK 
 

Zondag 8 januari: Nieuwjaarsreceptie 

Als start van het nieuwe jaar is er een nieuwjaarsbijeenkomst na 

afloop van de viering, 12.30 uur.  
 

Zondag 29 januari: Gastkoor in de eucharistie 

De eucharistieviering wordt op deze zondag opgeluisterd door 

Mannenkoor Phoenix o.l.v. Susanna Veerman; zie blz. 4. 

11.00 uur. 

 

 
IN DE VINCENTIUSKERK 
 

Zondag 8 januari 2017: Nieuwjaarsreceptie 

Als start van het nieuwe jaar is er een nieuwjaarsbijeenkomst na 

afloop van de viering, 12.30 uur. 
 

Zondag 29 januari: Spirituele film: Jean de Florette 

Vincentiuskerk, 12.45 uur, na afloop van de viering; zie pag. 5. 

 

 

 

Voor meer uitgebreide informatie, zie onze website: 

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

Kopij voor het parochieblad inleveren voor maandag 23 januari. 

Het blad verschijnt omstreeks 19 februari. 

 

De volgende Nieuwsbrief verschijnt op 29 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 


