
COLLECTEN VANUIT HUIS - RK PAROCHIE AMSTELLAND 
 

Zoals u zult begrijpen lopen de meeste kosten in onze locaties 
gewoon door, terwijl een belangrijk deel van onze inkomsten, 
namelijk de wekelijkse collecten, volledig stil is gevallen.  
Daarom vragen we aandacht voor uw vrijwillige bijdrage aan één 
van onze locaties ten behoeve van de collecte. Uiteraard kunt u de 
hoogte van het bedrag zelf bepalen, maar als suggestie geven we 
u mee dat 5 euro of meer zeer welkom zou zijn. 
 
 

Caritas Amstelland - Kerstavond 24 december  

Tijdens deze Kerstnacht vraagt de Caritas Amstelland uw 
hulp voor al diegenen in onze omgeving die het moeilijk 
hebben, door armoede en/of eenzaamheid. Als parochie 
vragen we daarom juist in deze Kersttijd uw aandacht voor 
het werk van de Caritas en wordt er een extra collecte 
gehouden. 

U kunt helpen door uw bijdrage over te maken op het 
volgende bankrekeningnummer: 
NL18 INGB 0009 0119 66    t.n.v. Caritas Amstelland 

U kunt uw bijdrage ook overmaken via de QR-code: 

 

Door gebruik van deze QR-code komt uw bijdrage  
via de rekening van Parochie Amstelland  
terecht bij de Caritas Amstelland 

 
 
 
 
 



U kunt uw bijdrage  op de volgende manieren digitaal overmaken: 
1.  Handmatig overmaken met internetbankieren; de 
 verschillende   rekeningnummers  staan bij de locaties 
 genoemd; 
2.  Met de mobiele telefoon middels het scannen van de Tikkie - 
 QR code;  
3.  Door het gebruik van de GIVT-app op de mobiele telefoon 
 (alleen voor Urbanus-Bovenkerk en Titus Brandsmakerk). 
 
U vindt in deze bijlage achtereenvolgens de benodigde gegevens 
van elke locatie, uitleg over de GIVT-app en informatie over de 
Adventsactie. 
 
Heel hartelijk dank voor uw bijdragen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De gegevens staan op de volgende bladzijden. 
 
 
 

  



De Goede Herder – Amsterdam Buitenveldert 
t.n.v. RK KERKBESTUUR DE GOEDE HERDER 
Rekening: NL44 INGB 0000 2058 38 
 

 
 
door gebruik van deze QR-code komt uw bijdrage via de 
rekening van Parochie Amstelland terecht bij de 
geloofsgemeenschap De Goede Herder 

 
 
 
Augustinuskerk - Amsterdam 
t.n.v. RK Kerkbestuur Par H Augustinus Buitenveldert 
Rekening: NL51 INGB 0000 0495 42 

 
  
 
door gebruik van deze QR-code komt uw bijdrage via de 
rekening van Parochie Amstelland terecht bij de 
geloofsgemeenschap Augustinuskerk 
   

 
 
Urbanus Ouderkerk aan de Amstel 
t.n.v. RK Parochie Amstelland (Urbanus Ouderkerk) 
Rekening: NL61RABO0351801855 
 

  
 
 
door gebruik van deze QR-code komt uw bijdrage via de 
rekening van Parochie Amstelland terecht bij de 
geloofsgemeenschap Urbanus-Ouderkerk 

 
 

 
  



Urbanus Bovenkerk 
 
-  Overboeking t.n.v.  
 RK Gem. H. Geest en St. Urbanus – Par. Amstelland 
 Rekening: NL33 INGB 0000 1338 68 
 
-  Met de app 

 
-  Of met onderstaande QR-code: 
 

  
 
 
door gebruik van deze QR-code komt uw bijdrage via de 
rekening van Parochie Amstelland terecht bij de 
geloofsgemeenschap H. Geest / Urbanus-Bovenkerk 

 
 

 
Titus Brandsma – Amstelveen 
 
-  Overboeking t.n.v. RK Parochie Amstelland (Titus Brandsma) 
 Rekening: NL47 INGB 0000 1006 36 
 
-  Met de app 

 
-  Of met onderstaande QR-code: 
 

  
 
 
door gebruik van deze QR-code komt uw bijdrage via de 
rekening van Parochie Amstelland terecht bij de 
geloofsgemeenschap Titus Brandsmakerk 

  



De  app is in de huidige situatie extra aantrekkelijk door de 
eenvoud en de specifieke mogelijkheden. 
Bent u al gebruiker, attendeer dan familie en of bekenden op de app 

nu met name op de mogelijkheid op het gebruik vanuit huis. 

Nog geen gebruiker? Wil je de Givt-app gebruiken? Download deze 

dan in Google Play of in de App Store.    

 

Bij installatie worden uw naam, adres,  email, mobielnummer en 
banknummer  gevraagd. Ook natuurlijk een wachtwoord voor 
sommige functies. Het is verstandig om ook toegang met de 
vingerafdruk te kiezen. Dan kan bijvoorbeeld makkelijker een onjuiste 
gift (binnen 15 minuten) gecorrigeerd worden. 

Op dit moment is Givt  in onze Parochie Amstelland  aangesloten bij 
de Titus Brandma Amstelveen en St. Urbanus Bovenkerk. 

Eenmaal geïnstalleerd opent men de app, kiest of vult een bedrag in, 
en kiest desgewenst voor collecte toevoegen en vult daar ook een 
bedrag in.  

Ga dan naar volgende en kies voor lijst en zoek zo nodig naar Titus 
Brandma Amstelveen of  St. Urbanus Bovenkerk  en klik geven aan,  
Klaar. 
 

In het geef scherm ziet u rechts boven het vraagteken ? Daar vindt u 
tips en antwoorden; 
Links boven de 3 lijntjes ≡ gaat u naar allerlei overzichten en 
instellingen. 
 

Uw bijdragen via Givt zijn aftrekbare giften voor de belastingdienst.  

  



ADVENTSACTIE 2020  
 
Kinderen in Nepal naar school, helpt u mee? 
Namasté (zoals men elkaar in Nepal begroet). 
 
Mijn naam is Liesbeth van ’t Hoff. In mijn dagelijks werk ben ik kinder- 
en jeugdpsychologe in mijn eigen praktijk in Uithoorn. Het is dan ook 
niet voor niets dat ik het me het lot van kinderen aantrek en heel 
graag iets van betekenis voor hen doe. Dus toen mijn oom die een van 
de oprichters is van de stichting Hart4onderwijsNepal, me vroeg mee 
te gaan, besloot ik dat te doen. Sindsdien voel ik me zeer betrokken 
bij de stichting en de kinderen in Nepal en probeer ik manieren te 
vinden hen te helpen. Doet u met me mee? 
 
In oktober 2019 ben ik samen met de stichting Hart4onderwijsNepal naar 
Nepal geweest. We hebben daar scholarships gebracht aan de armste 
kinderen. Een scholarship is een pakket van schoolspullen, -kleding en 
schoenen en kost 70 euro. Daarvan kan een kind een jaar lang naar school. 
En dat kan een belangrijk verschil maken! Een kleine bijdrage met een 
duurzaam effect!  
 
In Nepal is onderwijs gratis, maar de meeste ouders kunnen de 
schoolspullen (boeken, schriften, pennen, uniform en schoenen) niet 
betalen. Daardoor is er een zeer grote schooluitval. Kinderen moeten dan 
gaan werken, meestal onder zeer erbarmelijke omstandigheden, of worden 
uitgehuwelijkt. Om de kinderen meer kans op een betere toekomst te 
bieden, zamelt de stichting Hart4onderwijsNepal geld in. Al het geld gaat 
voor 100% naar de kinderen. We gaan zelf en op eigen kosten naar Nepal 
om de spullen, die daar aangeschaft of gemaakt worden (zo helpen we de 
lokale bevolking dubbel) naar de scholen te brengen.  
 
Naast het verzorgen van scholarships ontwikkelt de stichting ook andere 
duurzame projecten. Bijvoorbeeld het ‘rijstproject’. De kinderen op school 
krijgen daarmee tussen de middag een warme maaltijd. Voor veel ouders 
ook een reden om hun kind naar school te laten gaan omdat ze dan 
tenminste één maaltijd per dag kunnen krijgen.  
 



We hopen samen met u het onderwijs aan de kinderen en de maaltijden te 
kunnen continueren.  
Uw kunt uw gift in de kerk kwijt maar als u in deze coronatijd minder vaak 
de kerkvieringen bezoekt zien wij graag uw bijdrage tegemoet op 
bankrekening NL72 RABO 0382 3326 01 t.n.v. MOWA Amsterdam o.v.v. 
‘Adventsactie’. Alvast hartelijk dank daarvoor. 

 
Namens Liesbeth van ’t Hoff  
en de MissieOntwikkelingsWerken Amstelland 
 
 
 

Door gebruik van deze QR-code komt uw bijdrage  
via de rekening van Parochie Amstelland  
terecht bij het Adventsproject van de MOWA 
 
Of rechtstreeks overmaken op 
bankrekening: NL72 RABO 0382 3326 01 
t.n.v. MOWA – Amsterdam 

     o.v.v. ‘Adventsactie’ 

 
 


