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.

NIEUWSBRIEF NR. 37

Vieringen op weekdagen:

29 januari – 26 februari 2017

Boomkerk, Boomkapel, Van Gentstraat 23:

LOURDESVIERING IN
DE KRIJTBERG

maandag t/m vrijdag: 8.30 uur, morgengebed
dinsdag: 15.00 uur, Rozenkrans- en Antoniusgebed
woensdag, donderdag en vrijdag: 9.00 uur, eucharistieviering

Op zondag 12 februari is er in ‘de Krijtberg’,
Singel 448, de jaarlijkse misviering ter ere
van O.L.V. van Lourdes. De viering begint
om 17.15 uur, vooraf worden vanaf 17.00 uur
diverse Marialiederen gezongen.
Celebrant is Mgr. Jan van Burgsteden sss.

Op woensdag na afloop van de viering uitstelling van het Allerheiligst
Sacrament, tot 11.30 uur.

Augustinuskerk, ingang ‘Nieuw Vredenburgh’, Postjesweg 125:

Deze viering is uit dankbaarheid voor de Lourdes-reizen van het
afgelopen jaar en ter voorbereiding van het nieuwe Lourdesjaar.
De collecte tijdens de viering is bestemd voor het Lourdeswerk VNB
Nationale Bedevaarten. Met deze opbrengst kunnen mensen
financieel ondersteund worden, die wel naar Lourdes willen gaan,
maar dit niet helemaal zelf kunnen betalen.
Na de misviering bent u van harte welkom in de pastorie om een
kopje koffie of thee te gebruiken. U kunt dan ook alle inlichtingen
krijgen over de Lourdesreizen van dit jaar.
In de kerklocaties van de Emmaüs-parochie liggen ook folders met
informatie over deze reizen.
Namens het Lourdes Comité Krijtberg,
mevr. Truus Groen, tel. (020) 699 22 43.
De Krijtberg is bereikbaar met tram 1, 2, en 5, halte Koningsplein.
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dinsdag
10.00 uur, eucharistieviering
donderdag
9.00 uur, morgengebed
e
1 vrijdag v.d. maand 10.00 uur, eucharistieviering
Voor uitgebreide informatie, zie ons parochieblad ‘Geloven in West’.
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13.00 kantoor Redactie parochieblad
12.30 Zaal B Vrijwilligersvergadering De Boom
15.00 kapel
Rozenkransgebed, met uitstelling
H. Sacrament (Feest Maria Lichtmis)
15.30 Zaal A Voorbereiding Eerste H. Communie
19.15 kapel
Koorrepetitie
18.57 Par.hal Fun en Faith, jongerengroep
18.57 pastorie Vormselgroep
14.00 kerk
Kerk open voor bezichtiging en gebed
15.00 kapel
Rozenkransgebed
19.15 kapel
Koorrepetitie
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10 febr
13 febr
14 febr
15 febr
16 febr
17 febr
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15.00
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18.57
18.57
18 febr 14.00
21 febr 15.00
22 febr 10.30
24 febr 20.00
20.00
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Par.hal
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Amsterdamse Gesprekskring
PR commissie
Rozenkransgebed
Voorbereiding Eerste H. Communie
Verzendklaar maken parochieblad
Fun en Faith, jongerengroep
Vormselgroep
Kerk open voor bezichtiging en gebed
Rozenkransgebed
Pastoraal Team De Boom
Film 'No more selfies'
Amsterdamse Gesprekskring
Rozenkransgebed
Aswoensdag, viering met askruisje
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14 febr
15 febr

19.00
19.00
19.00
16 febr 19.00
17 febr 19.00
20 febr 14.00
19.00
19.30
21 febr 19.00
22 febr 19.30
23 febr 19.00
24 febr 19.30
27 febr 19.30
28 febr 19.00
1 maart 10.00
19.00

Kerk/TZ
Tuinzaal
Spiegelz.
Tuinzaal
Kerk
Pastorie
Tuinzaal
Pastorie
Kerk/TZ
Tuinzaal
Tuinzaal
Kerk/TZ
Pastorie
Kerk/TZ
Kerk
Tuinzaal

Repetitie Agneskoor
Collectanten College
Meditatieve groep Chi-Qong
Parochie
Repetitie Augustinuskoor
Leesgroep Augustinus
Klaverjasclub
Liturgie Vergadering
Repetitie Agneskoor
Meditatieve groep Chi-Qong
Koor repetitie
Repetitie Augustinuskoor
4/5 mei Comité
Repetitie Agneskoor
ASWOENSDAG VIERING
Meditatieve groep Chi-Qong

KERKBALANS 2017
**********************

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.

AGENDA LOCATIE VINCENTIUSKERK

AGENDA LOCATIE AUGUSTINUS
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Nw.Vr/Cordaan
Repetitie Agneskoor
Meditatieve groep Chi-Qong
Werkgroep M.O.V.
1e Vrijdagviering
Repetitie Augustinuskoor
Klaverjasclub
Repetitie Agneskoor
Meditatieve groep Chi-Qong
Koor repetitie
Repetitie Augustinuskoor
Klaverjasclub
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Kerk
Kerk/TZ
Tuinzaal
Pastorie
Kerk/TZ
Kerk/TZ
Tuinzaal
Kerk/TZ
Tuinzaal
Tuinzaal
Kerk/TZ
Tuinzaal

12.15 Spirituele film 'Jean de Florette'
20.00 Koorrepetitie
10.00 Ontmoetingochtend 'De Liefde', in
Tearoom Candela, Bilderdijkstraat 61
15.00 Pastoraal Team Emmaüs
6 febr 20.00 Koorrepetitie
11 febr 13.00 Zonnebloem Oud-West, spelletjesmiddag
13 febr 20.00 Koorrepetitie
17 febr 14.00 Pastoraal Team Vincentius
20 febr 20.00 Koorrepetitie
27 febr 20.00 Koorrepetitie
1 maart 10.00 Ontmoetingochtend 'De Liefde', in
Tearoom Candela, Bilderdijkstraat 61
19.00 Aswoensdag, viering met askruisje
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wo 1 febr
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HET JOODSE GEBED IS ‘INCLUSIEF’.
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Iemand zei: ‘om te bidden heb ik die kerk niet nodig!’. Dat is
typerend voor de huidige geloofsbeleving: los van institutie en
traditie, individuele 'doe ’t zelf zaak'. Tegelijk is er een geweldige
markt aan spirituele tijdschriften, boeken en oefeningen al of niet in
groepsverband. De spanning individu en gemeenschap zal er altijd
blijven, waar het gaat om geloof en kerk.
Wij hebben ons bidden geleerd uit de bronnen van de Joodse traditie.
Het ‘Onze Vader’ is er de heel compacte vorm van, gericht tot de
Ene: Zijn naam heiligen, Zijn Koninkrijk dienen, Zijn wil
volbrengen. Ook hier valt soms het verwijt: Zulk bidden is alleen
voor eigen ( uitverkoren ) volk, voor eigen belang.

Ene mag duidelijk zijn, dat het gebed de verbindende factor is voor
allen, die zoeken te geloven. Het bidden is de brug waarover wij tot
elkaar komen als zusters en broeders van de Allerhoogste. Als ieder
zo ‘inclusief’ leert bidden, draagt het individu bij aan de
gemeenschap en zal het belang van de gemeenschap herkend worden.
Het Joodse gebed is openheid naar God en mens, en dat op de wijze
van dialoog ‘ik en jij’, ‘ik en Jij’. De persoonlijke diepgang is
overgave en verbondenheid, dienstbaarheid en verantwoordelijkheid.
De discipline van zulk bidden zal ons tot elkaar kunnen brengen bij
alle verscheidenheid.
Frans Zwarts, lid Katholieke Raad kerk en Jodendom (KRI).

Open voor de wereld.
Openheid, ontvankelijkheid, is echter de basis van bidden, verankerd
in de woorden van het Joodse gebed, het Sjema: „Luister Israël: de
Eeuwige onze God, de Eeuwige is de enige!” ( Deut. 6,4). Luisteren,
horen, je innerlijk openstellen is het ontvangen van de werkelijkheid
om je heen. Werkelijkheid die vreugde en bitterheid kent, voor het
eigene van de ander en van de Ander.
In dit gebed is ’t niet ‘Israël alleen’, maar ook Israël als eersteling van
allen, ten dienste van de wereld, om de toekomst van de mensheid.
Het gebed raakt alles en allen. Het is ‘omvattend’, inclusief.
Zulk ontvangen is ook opdracht, dus tegelijk zegen én Tora doen.
Immers, ontvangend worden we mee – verantwoordelijk.
Hoop op verbondenheid van allen, op humaniteit en eenheid.
In het Alenoe-gebed ( dat betekent: ons is het opgedragen ) vinden we
dat perspectief: „Opdat alle bewoners der aarde zullen erkennen en
van binnenuit beseffen dat voor U iedere knie zich buigen zal en
iedere tong en taal U trouw zal zweren….de eer van Uw Naam zal
hen kostbaar worden en zullen ze het juk van Uw koningschap op
zich nemen….dan zal Hij Koning zijn over heel de aarde.”
„Op die dag zal Hij één zijn en zal zijn Naam één zijn.” (Zach. 14,9).

Het gebed is de brug.
Vanuit dit perspectief van de ene mensheid voor het aanschijn van de
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ACTIVITEITEN IN DE PAROCHIE OP EEN RIJ
IN DE BOOMKERK (Kerk en Parochiecentrum)
Woensdag 1 en 15 februari: Voorbereiding 1e Communie
Zaal 1e etage A, 15.30 – 17.00 uur
Vrijdag 3 en 17 februari: Vormselgroep en Fun & Faith
Vormselgroep in de pastorie.
Fun & Faith in het parochiecentrum.
18.57- 21.00 uur.
Vrijdag 24 februari: filmavond: L’Enfant (Jean-Pierre & Luc
Dardenne, B 2005). Film in de reeks ‘No more selfies’.
Parochiehal, 20.00 uur.
Toegang gratis, maar uw vrijwillige bijdrage wordt gewaardeerd.

IN DE AUGUSTINUSKERK
Zondag 29 januari: Gastkoor in de eucharistie
De eucharistieviering wordt op deze zondag opgeluisterd door
Mannenkoor Phoenix o.l.v. Susanna Veerman.
11.00 uur.

Voor meer uitgebreide informatie, zie onze website:
www.rkamsterdamwest.nl en/of het parochieblad ‘Geloven in West’.
Het Parochieblad blad verschijnt omstreeks 19 februari.

IN DE VINCENTIUSKERK

De volgende Nieuwsbrief verschijnt op 26 februari 2017.
Deze en vorige nieuwsbrieven kunt u ook nalezen op onze website.

Zondag 29 januari: Spirituele film: Jean de Florette
Vincentiuskerk, 12.45 uur, na afloop van de viering.

De Boomkerk
Postadres:

Zaterdag 11 februari: Zonnebloem–middag
Gezellige middag met spelletjes. Toegang: € 5,00.
Graag opgeven vóór 6 februari of u wilt komen bij:
Donald v.d. Zwan, tel. 06 10 24 54 91
13.00 – 16.00 uur.

Vincentiuskerk
Augustinuskerk

Admiraal De Ruijterweg 406
Gibraltarstraat 55
1055 NK
(secretariaat Parochiecentrum)
Jac. van Lennepkade 211 1054 ZP
Postjesweg 123
1057 DZ
augustinus@rkamsterdamwest.nl

Website: www.rkamsterdamwest.nl
E-mail: info@rkamsterdamwest.nl
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tel. 6824927
tel. 6182739
tel. 6183709

