
Een gastvrije 
kerk 

De kerk is voor 
iedereen. Voor jong 
en oud. Voor wie 
regelmatig komt en 
voor wie af en toe 
aanschuift. Voor wie 
zoekende is en voor 
wie al jarenlang 
gelooft. In Gods huis 
is iedereen welkom. 

Inspirerende 
vieringen 

Elke week even 
pauze nemen. Even 
uitstijgen boven de 
drukte van elke dag 
om te bidden voor 
alles waar je tegen 
oploopt. Aangeraakt 
worden door God en 
je geloof en je vragen 
met anderen delen.

Een zorgzame 
gemeenschap 

Een bezoekje als je 
ziek bent, een 
bemoedigende 
schouderklop, een 
helpende hand: 
omzien naar elkaar en 
voor elkaar zorgen, 
dat is het kloppende 
hart van kerk-zijn.
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Een plaats van betekenis

Uw bĳdrage via Kerkbalans is (deels) 
aftrekbaar voor de belasting. Doet u 
een periodieke gift? Dan kunt u het 
volledige bedrag aftrekken. U leest 
hier alles over op  
kerkbalans.nl/geefslim 

maar u kunt ook contact opnemen 
met de penningmeester via 
penningmeester@denieuweaugustinus.nl

Geef slim

U kunt uw bijdrage overmaken naar 
onderstaand rekeningnummer.  
Als alternatief kunt u ook de QR-code 
hiernaast scannen.  

IBAN: NL62 INGB 0008 665 272 
T.n.v. R.K. Parochie Amsterdam-Noord
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Beste Parochianen,

 

Januari is altijd de maand waarin de actie Kerkbalans wordt gehouden. 
Deze actie is van groot belang om de financiën van onze parochie rond 
te krijgen. De afgelopen jaren stuurden wij u steeds een brief en een 
folder; dit jaar laten wij de brief achterwege om kosten te besparen.


Voor de meesten van ons is het leven een stuk duurder geworden. De 
redenen zijn bekend: we betalen hogere prijzen voor zaken als 
boodschappen, benzine en energie. Ook onze parochie heeft te maken 
met sterk stijgende uitgaven. Zo gaan de kosten voor het warm houden 
van het kerkgebouw enorm omhoog. 


De Nieuwe Augustinus is een plek waar iedereen welkom is om God te 
zoeken en om rust, troost en bezinning te vinden. Om een plek van 
betekenis voor zovele mensen te kunnen blijven, zijn we 
afhankelijk van uw steun. 

Subsidies van overheid en bisdom ontvangen wij niet; voor onze 
financiën zijn wij echt afhankelijk van de bijdragen van onze 
parochianen. Ondanks de moeilijke en onzekere tijden waarin wij 
allemaal verkeren, vragen wij u dus de parochie niet te vergeten en een 
bijdrage te doen.


U kunt uw bijdrage op de vertrouwde wijze overmaken naar het 
rekeningnummer op de achterzijde van de folder. Daarnaast is het 
dit jaar voor het eerst ook mogelijk om een bijdrage te doen door de 
QR-code te scannen met uw mobiele telefoon. 


Elke bijdrage is bijzonder welkom!

 

Met hartelijke dank,

 

de penningmeester van het parochiebestuur

en de werkgroep financiën


De Nieuwe Augustinus | Kamperfoelieweg 209 | 1032 HM Amsterdam 
www.denieuweaugustinus.nl | pastoraalcentrum@denieuweaugustinus.nl

“De kerk van morgen kan alleen bestaan 
als christenen dit blijven waarmaken. Als 

we de verbondenheid met God en de 
ander blijven zoeken. Dat vraagt om een 
financieel gezond fundament. Daarom 

beveel ik Actie Kerkbalans van harte aan.”   

Mgr. Gerard de Korte,  
bisschop van ’s-Hertogenbosch
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