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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 10.30 uur. 

 

Augustinuskerk, ingang ‘Nieuw Vredenburgh’, Postjesweg 125:  

dinsdag  10.00 uur, eucharistieviering 

donderdag 9.30 uur, morgengebed, vanaf 1 april 9.00 u. 

1e vrijdag v.d. maand 10.00 uur, eucharistieviering 
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STILLE OMGANG 16 en 17 maart 2019 
Dit jaar vindt de Stille Omgang plaats in de nacht van zaterdag 16 op 

zondag 17 maart. Het motto dit jaar: Vreugde is het onmiskenbare 

teken van God. 

Voor het jongerenprogramma: www.stille-omgang.nl/jongeren  

 

Stille Omgang voor senioren,  georganiseerd door de K.B.O., 

zondag 17 maart 

11.00 u.  Verzamelen bij de Begijnhofkapel 

11.15 u.  Vertrek voor de wandeltocht vanaf Begijnhofkapel 

12.30 u. Terug in de pastorie om na te praten. Er wordt een 

broodje aangeboden. 

13.30 u. Gezongen Eucharistieviering in de kapel, celebrant 

pater Pieter van Wijlick sss 

 

 

 

 

 

VASTENACTIE 2019 

Vastenactie is een campagne van Stichting BVA. In de periode voor 

Pasen (de weken tussen Carnaval en Pasen) werven we fondsen in 

Nederland om kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden te 

steunen. Tijdens deze 6 weken durende periode zetten meer dan 

duizend parochiële werkgroepen en nog eens duizenden vrijwilligers 

zich in voor deze campagne. Meer dan dat, zij vormen het hart en de 

ziel van Vastenactie.  

Dat doen zij met sobere maaltijden, (in onze parochie de Soepmaaltijd 

op 5 april in De Boom a.s.) sponsortochten, vastendagen, 

voorlichtingsbijeenkomsten, schoolprojecten, kerkvieringen en andere 

hartverwarmende acties. In elk van die bijeenkomsten legt Vastenactie 

een verband tussen anders leven hier en solidariteit met de armsten in 

het Zuiden. Soms ludiek, vaak verrassend en altijd inspirerend.  
 

Een uitgebreid artikel over de Vastenactie vindt u in ‘Geloven in West'. 

IBAN: NL21INGB0000005850 t.n.v. Vastenactie, Den Haag 
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BANNEUX 2019 

 

Die mooie warme plek in de Ardennen waar Maria, de maagd der 

armen, op ons wacht. Wacht om ons te troosten en moed te geven. 

Waar we onze zorgen en verdriet even in vertrouwde handen kunnen 

leggen en even weg zijn uit de snelle wereld waarin we leven.  

Om even op adem te komen en de normen en waarden weer  te 

koesteren. 
De bedevaart duurt vijf dagen van vrijdag tot en met dinsdag. 

Wij halen u met de bus op bij opstapplaatsen om naar de eerste stop in 

Utrecht te gaan en daar koffie of thee te drinken. Dit is het 

verzamelpunt van alle bussen en hier ontmoet u uw medegasten en alle 

vrijwilligers van Bisdom Haarlem-Amsterdam. 

Daarna gaat de reis richting Soerendonk waar een broodmaaltijd wordt 

aangeboden om dan voldaan naar Banneux te vertrekken waar wij vijf 

volledig verzorgde dagen voor u klaar staan.  

 

Priesters, verpleegkundigen, arts en verzorgenden staan voor u klaar 

om u (daar waar nodig) te begeleiden en u vijf prachtige dagen te laten 

beleven en weer een beetje rust te vinden in dit hectische bestaan. 

Rolstoelen en rollators zijn aanwezig om een wandeling of uitstapje 

mogelijk te maken. De reis is ook geschikt voor minder validen en 

zieken. Een rolstoelbus is aanwezig. 

Bent u gezegend met een goede gezondheid dan bent u natuurlijk ook 

van harte welkom om de warmte van Banneux te ervaren. 

 

Op de terugweg stoppen wij wederom in Soerendonk om daar een 

heerlijke warme maaltijd te nuttigen en dat is ook de plaats waar wij 

afscheid van elkaar nemen en de reis naar huis verder gaat om u veilig 

en wel weer bij de opstapplaats te brengen. 

De kosten bedragen € 295,--  hierbij is alles inbegrepen 

Data 2019 

3 tot en met 7 mei - inschrijven tot eind maart 

23 tot en met 27 augustus- inschrijven tot  eind juni 

Tel. 0297-222208 of banneux.bisdomhaarlem@outlook.com 

i.v.m. wisseldiensten van Eva kunt u ook contact opnemen met: 

Ellen van der Laan, mobiel: 06-30918592 
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SIXTIJNSE KAPEL IN BEURS VAN BERLAGE 

Elk jaar bezoeken miljoenen mensen de Sixtijnse kapel in Rome om de 

prachtige plafondfresco’s van Michelangelo te bewonderen: de 

schepping van hemel en aarde. In de Beurs van Berlage in Amsterdam 

is tot en met 12 mei de expositie ‘A different view’ te zien, een unieke 

kans om dit meesterwerk op een andere manier te bekijken. Geen 

drukte, geen nekkramp, maar alle tijd om Michelangelo’s schepping 

eens goed te bestuderen. Want het plafond van de Sixtijnse kapel ligt 

in Amsterdam op de vloer. De tentoonstelling uitnodigt uit om dit 

bijzondere werk van Michelangelo eens van dichtbij te bestuderen en 

via een audiotour krijgt u steeds uitleg. 

 

Het is aan paus Julius II te danken die het plan opvatte om de 

sterrenhemelschildering van zijn privékapel te veranderen en aan 

Michelangelo dat het niet een serie van de twaalf apostelen is 

geworden maar dit meesterwerk van de schepping van hemel en aarde. 

Misschien aardig om te weten dat Michelangelo in 1508 begon met het 

schilderen van de fresco’s met de ark van Noach. Maar het werk 

duurde hem te lang. Daarom schilderde Michelangelo later grotere 

figuren en minder details.  

 

Beurs van Berlage | Damrak 243, Amsterdam | t/m 12 mei dagelijks 

van 10.00-18.00 uur | volwassenen: € 12,50; kinderen (6 t/m 16 jaar; 

tot 6 jaar gratis): € 5,00 (op vertoon toegangskaartje 20% korting op 

besteding in restaurant ‘Bistro’ in de Beurs) | 

www.beursvanberlage.com/michelangelo 

 

Op vertoon van de kortingsbon in het maartnummer van 

SamenKerk (zie pagina 22) ontvangt u € 2,50 korting op uw bezoek 

aan de tentoonstelling ‘A different view’ in de Beurs van Berlage 

in Amsterdam.  

 

KEUKENINVENTARIS PAROCHIECENTRUM DE BOOM 

Gaarne willen wij U vragen of er in uw huisraad nog overtollige 

spullen zijn. Deze kunnen wij goed gebruiken in de keuken van de 

Boomkerk. 

Wij zijn op zoek naar een Senseo-apparaat, waterkoker, handdoeken, 

theedoeken, pannen/ bakpannen en een messenset of- blok. 
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Bij voorbaat onze hartelijke dank. 

U kunt uw spullen afgeven in de Gibraltarstraat 55 op maandag/ 

dinsdag en woensdagmiddag of zondag in de keuken zetten. 

 

Kees Kruijf, Beheercommissie De Boom, tel. (06) 4826 2820 

 

AGENDA  LOCATIE   DE   BOOM        

di 5 maart 15.00 kapel Rozenkransgebed  

wo 6 maart 15.00 Franciscusz. Voorbereiding 1e H. Communie 

  19.00 kerk Viering Aswoensdag 

do 7 maart 19.30 kapel Repetitie Franciscuskoor 

di 12 maart 15.00 kapel Rozenkransgebed  

wo 13 maart 15.00 Franciscusz. Voorbereiding 1e H. Communie 

do 14 maart 19.30 kapel Repetitie Franciscuskoor 

za 16 maart 14.00 kerk Kerk open, bezichtiging en gebed 

di 19 maart 15.00 kapel Rozenkransgebed  

do 21 maart 19.30 kapel Repetitie Franciscuskoor 

di 26 maart 15.00 kapel Rozenkransgebed, met Uitstelling 

wo 27 maart 15.00 Franciscusz. Voorbereiding 1e H. Communie 

do 28 maart 19.30 kapel Repetitie Franciscuskoor 

za 30 maart 14.00 kerk Kerk open, bezichtiging en gebed 

di 2 april 15.00 kapel Rozenkransgebed 

do 4 april 19.30 kapel Repetitie Franciscuskoor 

Vr 5 april 18.00 Hal Soepmaaltijd Vastenactie 

wo 10 april 10.30 Pastorie Pastoraal Team De Boom 

  15.00 Franciscusz. Voorbereiding 1e H. Communie 
 

                                      ******************** 
     

AGENDA  LOCATIE   AUGUSTINUS   

di 5 mrt 19.00 Kerk/TZ Repetitie Agneskoor 

wo 6 mrt 10.00 Kerk ASWOENSDAGVIERING 

zo 10 mrt 11.00 Kerk 1e zondag 40 dgn.tijd  Eucharistie 

 m.m.v het koor Jubilate Deo o.l.v. Olof Vugs 

  13,30 Kerk Ecclesia Romana 

di 12 mrt 19,00 Kerk/TZ Repetitie Agneskoor 

zo 17 mrt 13.30 Kerk Ecclesia Romana 
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di 19 mrt 19.00 kerk/TZ Repetitie Agneskoor 

wo 20 mrt 19.00 Tuinzaal Collectanten College 

vr 22 mrt 17.00 Pastorie Vergadering M.C.E. 

zo 24 mrt 11.00 Kerk 3e zondag 40 dgn.tijd Eucharistie 

    met het Agneskoor 

  13.30 Kerk Ecclesia Romana 

ma 25 mrt 14.00 Pastorie Leesgroep Augustinus 

  19.30 Pastorie Vergadering 4/5 mei comité 

di 26 mrt 19.00 kerk Repetitie Agneskoor 

vr 29 mrt 11.00 Pastorie M.A.K. Vergadering 

zo 31 mrt 11.00 Kerk 4e zondag 49 dgn.tijd Eucharistie 

    "Pedersöre Vocaal Ensemble" uit Finland 

  13.30 Kerk Ecclesia Romana 

di 2 april 19.00 Kerk Repetitie Agneskoor 

vr 5 april 15.00 Kerk Gedeelte uit de Johannes Passion 

    door het Koor van Meneer De Wit 

za 6 april 10.00 Tuinzaal Bezinningsochtend  Vastentijd rond  

    het Hongerdoek. 
 

                                      ********************* 
 

AGENDA  LOCATIE  VINCENTIUSKERK  
    

ma 4 mrt 20.00 Koorrepetitie 

wo 6 mrt 19.00 Viering Aswoensdag 

zo 10 mrt 12.45 Spirituele film: The Insult,  pag.8 

ma 11 mrt 20.00 Koorrepetitie 

vr 15 mrt 19.30  Leesgroep 'Spiritualiteit van beneden', pag.8 

zo 17 mrt 13.30 Concert Vrienden van Vincent: 

   Pianorecital Louis Lallouette, pag.8  

ma 18 mrt 20.00 Koorrepetitie 

ma 25 mrt 20.00 Koorrepetitie 

ma 1 april 20.00 Koorrepetitie 

vr 5 april 19.30  Leesgroep 'Spiritualiteit van beneden', pag.8 

ma 8 april 14.00 Pastoraal Team Vincentius 

  20.00 Koorrepetitie 
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ACTIVITEITEN IN DE PAROCHIE OP EEN RIJ 

 
IN DE BOOMKERK 
 

Zondag 3 maart: Afscheid van pastoraal werker Pieter Klaver 

Emmaüszaal, na de viering om 10.30 uur  
 

Woensdag 13 maart: 1e Communievoorbereiding 

Parochiecentrum 15.30 uur 
 

Dinsdag 26 maart: Rozenkransgroep 

Uitstelling van het H. Sacrament t.g.v. Maria Boodschap 

Boomkapel, 15.00 uur 
 

Woensdag 27 maart: 1e Communievoorbereiding 

Parochiecentrum, 1e verdieping 15.30 uur 
 

Vrijdag 5 april: Soepmaaltijd Vastenactie 

Hal, inloop 17.30 en aanvang: 18.00 uur 
 

Woensdag 10 april: 1e Communievoorbereiding 

Parochiecentrum, 1e verdieping 15.30 uur 
 

 

IN DE AUGUSTINUSKERK 
 

Zondag 10 maart: Koor ‘Jubilate Deo’ o.l.v. Olof Vugs 

Ze zingen Latijn en Gregoriaans. 

Tijdens de viering om 11.00 uur 
 

Zondag 31 maart: Koor ‘Pedersöre Vocaal Ensemble’ 

Zweedse  kerkmuziekstudenten uit West-Finland zingen  

Tijdens de viering om 11.00 uur 
 

Vrijdag 5 april: Gedeelten uit de Johannes Passion van J.S. Bach 

Gezongen door het Koor van ‘Meneer De Wit’. 

Aanvang: 15.00 uur 
 

Zaterdag 6 april: Bezinningsochtend Vastentijd  

rond het Hongerdoek. 

Tuinzaal, Aanvang: 10.00 uur 
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IN DE VINCENTIUSKERK 

 

Zondag 10 maart: Spirituele film: ‘The Insult’ 

Film uit 2018 van de Libanese regisseur Ziad Doueiri. De film speelt 

zich af in Beiroet, Libanon, waar een incident tussen twee mannen, de 

een Libanese christen en de ander een Palestijnse vluchteling, tegen de 

achtergrond van politieke en religieuze spanningen van de Libanese 

burgeroorlog explodeert. 

Na de viering om 12.45 uur  
 

Vrijdag 15 maart: Leesgroep: ‘Spiritualiteit van beneden’ van 

Anselm Grün en Meinrad Dufner. 

Aanvang: 19.30 uur  
 

Zondag 17 maart: Concert Vrienden van Vincent 

Pianorecital door Louis Lallouette. Hij zal werken spelen van J. S. Bach, 

L. van Beethoven, F. Liszt, F. Chopin, J. Brahms en B. Bartók. 

Aanvang: 13.30 uur 
 

Vrijdag 5 april: Leesgroep: ‘Spiritualiteit van beneden’ van 

Anselm Grün en Meinrad Dufner. 

Aanvang: 19.30 uur 

 

 

Voor meer uitgebreide informatie, zie onze website: 

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

 

Het parochieblad ‘Geloven in West’ (Pasen) verschijnt omstreeks 3 maart. 

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

De volgende Nieuwsbrief verschijnt op 7 april. 
 

 

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   


