R.K. Parochie Amstelland
Geloofsgemeenschap H. Geest / St. Urbanus

Beste parochiaan
Betreft: Geef voor je kerk vanuit je hart
De vijf kerkgebouwen van onze parochie RK Amstelland, die van de H. Augustinus, de Titus Brandsma, de Goede
Herder, de H. Urbanuskerk Bovenkerk en de H. Urbanus Ouderkerk, spelen allemaal een rol in onze samenleving.
Maar een kerkgebouw is méér dan een gebouw alleen. Het is immers het thuis van een geloofsgemeenschap, waar
mensen samenkomen om het geloof in God en in elkaar te delen. Mensen die met en bij elkaar betrokken willen zijn.
Het afgelopen jaar is er natuurlijk weer veel gebeurd in onze parochie. Er zijn mensen gedoopt en getrouwd en ook na
hun overlijden uitgedragen. Er zijn eerste communievieringen geweest en een fantastische viering van het H. Vormsel.
Wekelijks waren er vieringen in alle kerken en op andere momenten zijn er mooie concerten uitgevoerd en hebben
andere culturele activiteiten plaatsgehad. Natuurlijk was er ook aandacht voor mensen met financiële problemen, die
zo goed mogelijk zijn geholpen. Mensen thuis zijn bezocht. Kortom, we hebben er voor elkaar willen zijn in lief en
leed.
Om alle verbindende activiteiten in onze parochie Amstelland ook in 2020 voort te kunnen zetten, doen we een
dringend beroep op u voor een financiële bijdrage. We mochten in het verleden ook op steun rekenen van velen van u
en daar zijn wij dankbaar voor.
Onze parochie heeft ook anno 2020 een waardevolle plek in onze samenleving. Met uw hulp kunnen we alle
genoemde en andere parochiële activiteiten ook volgend jaar voorzetten. Een van deze activiteiten betreft het in het
zonnetje zetten van alle 900 vrijwilligers uit onze vijf locaties. Ook zullen we dit jaar weer klaar staan voor mensen in
nood, dichtbij maar ook over de grenzen van ons land heen, bijvoorbeeld in India en Lesbos. Verder zijn we bezig
activiteiten te organiseren voor gezinnen om op een nieuwe manier het geloof over te dragen, door eigen
kennisoverdracht in vieringen en de vraag hoe dat in het leven van alledag in praktijk te brengen. Dat maakt onze
parochie bijzonder, gericht op de toekomst en het continueren van de kracht van het heden.
Uw zeer gewaardeerde gift draagt hieraan bij.
Vooral in een samenleving waar mensen steeds vaker op zichzelf zijn aangewezen, vormen we met elkaar een
gemeenschap waar iedereen welkom is, ieders stem gehoord wordt en waar we op elkaar kunnen rekenen. Uw steun
is daarbij van onschatbare waarde. Geef voor je kerk! Intens veel dank voor uw bijdrage.

Met vriendelijke groet,
Namens het parochiebestuur
Pastoor Eugène Jongerden
U kunt uw bijdrage met onderstaande acceptgiro overmaken op:
IBAN NL33 INGB 0000 1338 68 t.n.v. BIJDR RK KERBEST H. GEEST EN ST. URBANUS
onder vermelding van Kerkbalans 2020.
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