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Amstelveen, oktober 2017

Betreft: Actie Kerkbalans 2017
Beste bezoeker van de St. Urbanuskerk
Uw geloofsgemeenschap H. Geest / St. Urbanus is volop in beweging. Dat kunt u zien aan de activiteiten die we
organiseren voor Bovenkerk en heel Amstelveen-Zuid. Wij zijn enorm blij dat pastor Eugène Jongerden ons
pastoraal team versterkt. Met zijn komst blijven onze kerkdiensten en het pastoraat in de toekomst
gegarandeerd. We geven ook ons geloof door aan de jongere generaties. Zo hadden we afgelopen mei een
groep van 22 communicantjes en we hebben een Rock Solid-Lite groep van kinderen uit de basisschoolleeftijd.
We proberen sociaal dichtbij en ver weg actief te zijn. Zo houden we voor de Stichting Jeannette Noël Huis een
inzameling van huishoudelijke artikelen, voor vluchtelingen zamelen we kleding in en we houden de Kerst- en
de Vastenactie. Diverse goede doelen ondersteunen we financieel en onze Caritas neemt deel aan de
voedselbank van Amstelveen. Mensen die het in deze tijd moeilijk hebben, worden ondersteund met huisraad
en soms betalen we hun dagelijkse boodschappen.
Zo maar een greep uit de vele activiteiten, waarmee we uitdrukking geven aan ons geloof. Om deze activiteiten
te kunnen blijven voortzetten en ons ‘huishoudboekje’ op orde te houden, is veel geld nodig. Ons
gerestaureerde kerkgebouw blijft onderhoud vragen. Het orgel wordt dit najaar herplaatst. En wat kunnen we
doen met de pastorie, die veel achterstallig onderhoud heeft en die voor ouderen niet toegankelijk is?
Met een bijdrage van € 15,- per jaar, komt u ons voor een deel tegemoet in de onkosten van het kerkblad dat u
ontvangt (buiten de parochiegrenzen is dat € 30,- i.v.m. de postbezorging). Als lid van de gemeenschap is de
minimum bijdrage 60,- per jaar. Op de achterzijde van deze brief ziet u hoe u de kerkbijdrage kunt regelen. Een
eenmalige kan natuurlijk ook.
Mogen we op uw donatie rekenen?
Met hartelijke groet namens onze geloofsgemeenschap,
Hans Scheijde (penningmeester)

