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Amstelveen, maart 2021 

 
 

“Geef vandaag voor de kerk van morgen” 
 

 

Beste mede-parochiaan, 

 

Het is weer tijd voor de Actie Kerkbalans!   

Aan het begin van het nieuwe jaar bundelen 2000 kerken in Nederland hun krachten voor de actie Kerkbalans. 

Net als ieder jaar doen ook wij, de geloofsgemeenschap H. Geest/St. Urbanus van de RK Parochie Amstelland, 

mee. Dat is hard nodig. Want waar we om geven, dat willen we behouden en als het even kan, laten groeien. Dat 

geldt ook voor de kerk als gebouw, want mede door uw steun mogen wij onze St. Urbanuskerk na de 

verwoestende brand in september 2018 weer restaureren. Op de website kunt u het verloop van de restauratie 

volgen en tevens zien hoe onze vrijwilligers, waar we heel blij mee zijn, er hun grote bijdragen aan leveren.  
 

Intussen blijven onze pastorale en andere activiteiten doorgaan. Zolang het kerkherstel nog niet is afgerond, 

gebeurt dit veelal vanuit het Noorddamcentrum of de pastorie van de kerk. Denk bijvoorbeeld aan het Eerste 

Communieproject, het bezoekwerk en ouderenpastoraat en uiteraard de vieringen, de Hoogfeesten, de 

uitvaarten en crematies. U kunt zich voorstellen dat de huur van het Noorddamcentrum de nodige extra 

investeringen van ons vraagt, naast de online vieringen in coronatijd en de vaste kosten voor ons parochieblad 

Spirit, onze website, de bloemen die de bezoekersgroep verzorgt voor de zieken en ouderen, de giften aan 

mensen in nood, dichtbij en over grenzen heen. Zo blijven we ons inzetten voor onze kerk en voor eenieder in 

Amstelveen, Bovenkerk en daarbuiten. Daarmee kunnen wij kerk-zijn, met en voor elkaar. Meer dan ooit hebben 

de mensen binnen en buiten de parochie de steun van de kerk hard nodig. 
 

Helpt u mee om dat mogelijk te blijven maken? Geef dan naar draagkracht via Actie Kerkbalans aan uw en onze 

kerk. Zo behouden we samen wat waardevol is. Zie voor uw welkome bijdrage ook het formulier aan de 

ommezijde van deze brief. Alvast heel hartelijk dank! 
 

Van harte wensen wij u alle goeds toe, vooral veel gezondheid. 
 

Met vriendelijke groet,  

 

 

 

Namens de locatie H. Geest/St. Urbanus 

Pastoor-deken E.R.T. Jongerden 

 

 
 
 

  
 

 

 
 

U zult begrijpen dat ook uw financiële steun van onschatbare waarde is. In de lange traditie van de Kerk staat de kerkbalans 

voor het vragen van financiële steun aan haar leden. Zoals u misschien weet, ontvangen we als kerk geen subsidie van de 

overheid en zo ook geldt dat elke parochie verantwoordelijk is voor haar eigen inkomsten. Dat is goed, want zo blijft onze kerk 

van en voor de parochianen.   
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