
 

Cursussen en activiteiten 
2018 - 2019 

 

Begijnhofkapel Amsterdam 
 
De Begijnhofkapel verzorgt een gevarieerd aanbod van cursussen  
en activiteiten, voor kinderen, jongeren en ouderen. Deze  
bijeenkomsten zijn een goede manier om je geloof te verdiepen  
en je kennis te vergroten. Alle onderdelen hebben plaats in de pastorie  
van de kapel, tenzij anders aangegeven. 
 

Pastorie Begijnhofkapel 
Nieuwezijds Voorburgwal 373, 1012 RM Amsterdam 
Telefoon: 020 622 19 18. E-mail: info@begijnhofkapelamsterdam.nl 
Website: www.begijnhofkapelamsterdam.nl 
 

 

CURSUSSEN 
 

Jongeren in gesprek (18-40 jaar) 
Als je je geloof wilt verdiepen en er met anderen over wilt praten, dan  
ben je van harte welkom in deze gespreksgroep. We behandelen de 
basiselementen van het katholieke geloof vanuit de H. Schrift, de  
catechismus voor jongeren (Youcat) en met dvd’s. Na de inleiding is er 
gelegenheid tot uitwisseling. We sluiten de avond af met vijftien minuten 
aanbidding. Daarna is er gelegenheid even na te praten met een drankje.  
Tijd: Maandag, 20.00 – 22.00 uur   Vergoeding: per avond € 3,- 
Data: 24 sept, 8 okt, 22 okt, 5 nov, 19 nov, 10 dec, 7 jan, 21 jan, 4 feb,  
18 feb, 4 mrt, 25 mrt, 8 apr, 29 apr, 13 mei, 27 mei. 
Info / aanmelden: Aad van Ruiten sss. E-mail: sss.aadvanruiten@gmail.com 
 

Eucharistie  
De eucharistieviering (Mis) is tweeduizend jaar geleden ontstaan en is in de 
kern niet veranderd. Maar wat gebeurt er eigenlijk? Waar gaat het over?  

 
En wat betekent het voor ons? Op vier woensdagavonden gaan we in op de 
joodse en christelijke achtergronden van de heilige Mis. We bekijken de 
doordachte opbouw van de viering en de functie van de vele  
onderdelen. Ook zullen we aandacht besteden aan het boek “Het 
bruiloftsmaal van het Lam” van Scott Hahn. Dit alles vanuit de gedachte: 
meer kennis kan zorgen voor een verdieping van de geloofservaring. 
Tijd: Woensdag, 19.30 – 21.00 uur   Vergoeding: € 12,- 
Data: 10 okt, 7 nov, 9 jan en 8 mei 
Info / aanmelden: Aad van Ruiten sss. E-mail: sss.aadvanruiten@gmail.com 
 

Eucharistische bezinningsdagen 
Een soort retraite van twee keer één dag in De Papegaai (kerk en pastorie).  
Het gaat om een combinatie van liturgie, bezinning en informatie. We 
vieren de H. Mis, nemen tijd voor aanbidding, bespreken en overwegen 
met hoofd en hart het mysterie van het eucharistisch offer. Wat betekenen 
de Mis en aanbidding? Hoe geven die vorm aan onze relatie met Christus? 
Tijd: Zaterdag, 9.30 – 16.00 uur   Vergoeding: € 16 per dag, incl. lunch 
Data: 15 september en 2 maart 
Plaats: Pastorie De Papegaai, Nieuwezijds Voorburgwal 293  
Info / aanmelden: Aad van Ruiten sss. E-mail: sss.aadvanruiten@gmail.com 
 

Bezinning voor senioren (vanaf 60 jaar) 
Op woensdagochtend komen we bij elkaar om te praten over onderwerpen 
rond geloofsbeleving en het ouder worden. We gaan met elkaar in gesprek  
en delen onze ervaringen. Er is ook plaats voor de actualiteit. 
Begeleiding: José Huijberts   Aanmelden via de pastorie (zie voorpagina) 
Tijd: Woensdag, 10.00 – 12.00 uur  Vergoeding: € 21,-    
Data: 5 sep, 3 okt, 7 nov, 9 jan, 6 feb, 6 mrt, 3 apr, 1 mei, 5 juni  
 

Rond het Woord van Leven 
“Zij legden zich ernstig toe op de leer van de apostelen” (Hand. 2, 42). De 
eerste christenen hebben een voorbeeld nagelaten. De meditatie van het 
maandelijkse “Woord van Leven” kan ons inspireren als bron van bezinning  
en uitwisseling. We willen delen wat het Woord in ons leven doet. 
Tijd: 3e dinsdag v/d maand, 20.00 – 21.30 uur   Vergoeding: € 30,-    
Data: 21 aug, 18 sept, 16 okt, 20 nov, 18 dec, 15 jan, 19 feb, 19 mrt, 16 apr, 
21 mei, 18 juni 
Info / aanmelden: Aad van Ruiten sss. E-mail: sss.aadvanruiten@gmail.com 



 

KINDEREN 
 
Doopsel 
Ouders die hun kinderen willen laten dopen of volwassenen die het 
Doopsel willen ontvangen, kunnen contact opnemen met de pastorie (zie 
voorpagina), voor nadere informatie en vragen of een oriënterend gesprek. 

 
Eerste H. Communie  
Kinderen van 8 tot 12 jaar kunnen zich voorbereiden op hun Eerste H. 
Communie. Tijdens de eerste ouderavond wordt het project gepresenteerd  
en kunnen ouders kennismaken met elkaar en met de begeleiders.  
Begeleiders: Willeke de Vries en Pieter van Wijlick sss. 
Tijd: Zondag, 12.00 – 13.30 uur   Vergoeding: € 30,- (incl. materiaal) 
Data: 9 dec, 13 jan, 27 jan, 10 feb, 3 mrt, 10 mrt, 24 mrt, 7 apr, en 12 mei.  
Info / aanmelden: via de pastorie (zie voorpagina) 
 

Ouderavond: Woensdag 7 november, 20.00 uur. 
Voorbereidingsavond viering: Woensdag 10 april, 20.00 uur 
Viering Eerste H. Communie: Zondag 26 mei 2019, 10.00 uur 

 
Vormsel 
Voor tieners vanaf 12 jaar en voor volwassenen is er gelegenheid het 
Vormsel te ontvangen.  
Begeleiders:  Willeke de Vries, Lucia Westerlink en Pieter van Wijlick sss 
Tijd: Zondag, 12.00 – 13.30 uur   Vergoeding: € 25,-   
Data: 9 sep, 23 sep, 7 okt, 14 okt, 4 nov, 18 nov 
Info / aanmelden:  via de pastorie (zie voorpagina) 
 

Informatieavond: Donderdag 30 augustus, 20.00 uur. 
Voorbereidingsavond: Dinsdag 16 oktober, 20.00 uur. 
Viering H. Vormsel: Zondag 25 november 2018, 10.00 uur 

 
Kinderwoorddienst (4-13 jaar)  
Deze dienst vindt plaats tijdens de zondagsviering van 10 uur (niet in  
juli en augustus en niet in andere schoolvakanties). De kinderen hebben 
tijdens het Woordgedeelte hun eigen bijeenkomst. De evangelielezing   
wordt op een voor hen begrijpelijke en creatieve manier behandeld. Zo 
kunnen kinderen meer vertrouwd raken met het leven van Jezus.  

 
Begeleiders: Willeke de Vries, Thea van der Klei, Marilyn van Rijn,  
Marianne Jahn   Tijd: Zondag, 10.00 uur   Data: 23 sep, 11 nov, 26 dec 
(Kindje wiegen), 27 jan, 24 mrt, 14 apr (Palmzondag), 12 mei, 30 juni 

 
Gezinsviering 
Er is (bijna) elke maand op zondag een viering speciaal voor gezinnen. 
Tijd: Zondag, 10.00 uur 
Data: 9 sep, 14 okt, 25 nov, 9 dec, 13 jan, 10 feb, 10 mrt, 26 mei, 16 juni  

 
Misdienaars  
Kinderen die hun Eerste H. Communie hebben gedaan, kunnen in de 
eucharistieviering op zondag meehelpen als misdienaar.  
Info / aanmelden: via de pastorie (zie voorpagina)  Tijd: 10.00 uur 

 
Kindje wiegen – Kerstspel door en voor kinderen  
Het Kerstverhaal wordt verteld en de kinderen beelden dit verhaal samen 
uit. Een levende kerststal dus. Leuk voor kinderen, ouders, opa’s en oma’s.  
Als je meedoet, kom dan om 14.00 uur naar de pastorie voor het verkleden 
(de kleding is aanwezig). 
Datum: woensdag 26 december 2018   Tijd: 15.00 – 16.00 uur   
Info / aanmelden:  via de pastorie (zie voorpagina) 
 
 

EUCHARISTISCHE ACTIVITEITEN  2019 
 
In 2019 zullen er in de kapel en de pastorie diverse belangrijke 
eucharistische activiteiten zijn. In maart is de kapel het centrum van de 
Mirakelweek, die uitmondt in de Stille Omgang in de nacht van zaterdag 16 
op zondag 17 maart.  
Op 20 juni, de tweede donderdag na Pinksteren, vieren we Sacramentsdag, 
met onder meer een plechtige Mis en een processie op het Begijnhof.  
Op vrijdag 2 augustus gedenken we met een plechtige Mis en een lezing de 
sterfdag van Pierre-Julien Eymard (1811-1868), stichter van de 
sacramentijnen. 
Drie evenementen om alvast in de agenda te zetten! 
 


