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Amstelveen, maart 2023 

 

 

 

“onze St. Urbanuskerk … haar deuren staan weer wijd open ...” 

 

 

 

Beste mede-parochiaan, 

 
Dankzij het werk van vakmensen en vele vrijwilligers staan de deuren van onze St. Urbanuskerk weer wijd 

open. Uw betrokkenheid en steun heeft dit mogelijk gemaakt en daar zijn we heel dankbaar voor. Wij heten u 

dan ook van harte welkom tezamen met alle mensen uit Amstelveen en omstreken.  

 

Tijdens de viering van Beloken Pasen op zondag 16 april zal de kerk door bisschop Mgr. Dr. J. Hendriks opnieuw 

ingezegend worden. Dan kunnen we weer volledig ‘samen-kerk-zijn’ in onze St. Urbanuskerk. Voor jong en 
oud, voor het vieren van de liturgie en belangrijke levensmomenten, voor het pastoraat en het vormingswerk. 

Kortom, de kerk is en blijft voor velen van grote waarde! 

 

Weliswaar moet er nog wel veel gebeuren aan de afwerking van de kerk. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan 

de kruiswegstaties of het droogstoken van de pilaren en muren die verzadigd zijn van het vocht. Er zijn dus 

nog de nodige kosten te maken, bovenop de gebruikelijke lasten om onze mooie kerk open te houden. Zoals 

de onderhouds- en energiekosten maar ook de diverse kosten rondom de vieringen met onze voorgangers en 

koren en de missionaire en maatschappelijke projecten. Om dit te kunnen uitvoeren doen wij een dringend 

verzoek om bij te dragen aan de jaarlijkse Actie Kerkbalans. 

 

Mogen wij ook dit jaar op u rekenen?  Bij voorbaat heel veel dank voor al uw steun! 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Namens de Locatieraad van  

de H. Geest / St. Urbanuskerk 

Pastoor-deken E.R.T. Jongerden 

 

                      

 

                            Zie voor uw donatie ook de ommezijde. 

  

Locatie  H. Geest / St. Urbanus 

Noorddammerlaan 124 

1187 AG Amstelveen 

Telefoon  020 - 641 32 33 

www.urbanusbovenkerk.nl 

financien@urbanusbovenkerk.nl 

                                             Parochie Amstelland 

            GELOOFSGEMEENSCHAP  H. GEEST  /  ST. URBANUS 

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 parochianen. 

St. Urbanus terug op  

zijn ‘oude stek’ 

http://www.urbanusbovenkerk.nl/
mailto:financien@urbanusbovenkerk.nl


  

 

 TOEZEGGING VAN KERKELIJKE BIJDRAGE VOOR: 

  

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

      Noorddammerlaan 124, 1187 AG Amstelveen 

        Email: financien@urbanusbovenkerk.nl 

 

Incassant-ID: NL88 ZZZ 999 999 993 330 

Voor belastingaftrek van de giften: RSIN nr. 824107160 

 

 

 

  Donateur: 
 

Naam   

Adres  Postcode / Plaats  

Telefoon   E-mail 

 

Mijn toezegging:    nieuw            gewijzigd       tot wederopzegging     tot: …………………………… 20..….…. 
 

DONATIE van het volgende bedrag met ingang van de maand: ………………………………………………………………..… 
 

   € 10,00    € 25,00    € 50,00     € 100,00     ander bedrag: € ……….…………..…… 
 

 per    maand    kwartaal  halfjaar  jaar 

 

  Ik wil mijn bijdrage als volgt voldoen: 
  

  door overmaking op IBAN:  NL 33 INGB 0000 1338 68       of  op         IBAN:  NL 08 RABO 0302 3156 40 

  t.n.v.:  R.K. Gem. H. Geest / St. Urbanus Amstelveen onder vermelding van Kerkbalans. 
 

  door de R.K. Geloofsgemeenschap H. Geest/St. Urbanus te machtigen tot automatische afschrijving 

  van bovengenoemd bedrag van mijn IBAN  NL ...  …     …   …   …   …      …   …   …   …      …   …   …   …      …   …  
 

  Wilt u mij a.u.b. het formulier voor belastingbesparende giften toezenden.  

 (ook beschikbaar op onze website) 

  

 
 
 

 

 

 

 

Datum: ……………………………………………………… Handtekening: ……………………………………………………… 

 

Vriendelijk verzoeken wij u dit formulier in te willen vullen en naar ons op te sturen 

per email, per post of af te geven op de pastorie. 

Hartelijk Dank! 

 

SEPA MACHTIGING VOOR AUTOMATISCHE AFSCHRIJVING: Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de R.K. 

Geloofsgemeenschap  H. Geest / St. Urbanus om doorlopende incasso opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te 

schrijven overeenkomstig de opdracht van de R.K. Geloofsgemeenschap H. Geest / St. Urbanus. Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt 

u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. U kunt ook altijd uw machtiging intrekken. 

Dat gaat heel eenvoudig door de geloofsgemeenschap een schrijven te sturen. 


