
DIGITALE COLLECTE  - 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 op 12 april.  
 
U kunt uw bijdrage  op de volgende manieren  digitaal overmaken: 
1.  Handmatig overmaken met internetbankieren; de  
 rekeningnummers vindt u bij de QR-links; 
2.  Met de mobiele telefoon middels het scannen van de 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 een toelichting op het project van de Vastenactie 2020, waar 
wij ook uw aandacht en bijdrage voor willen vragen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heel hartelijk dank voor uw bijdragen! 
  



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

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

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

 
 
 

  



Urbanus Bovenkerk 
t.n.v. RK Parochie Amstelland 
Rekening: NL33 INGB 0000 1338 68 
  

 
 
 

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

 
  



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 (tot 14 april is dit voor de Vastenactie) 

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.  

  



VASTENACTIE 2020 
Ook voor de Vastenactie vragen wij uw aandacht.  
 
De werkgroep Missie OntwikkelingsWerken Amstelland heeft gekozen 
voor het steunen van het project Hyat-E-Nau in Hyderabad in 
Pakistan. Vanuit de gemeenschap van De Goede Herder bestaan 
hiermee contacten.   
 
Gehandicaptenzorg is in Pakistan geen overheidsaangelegenheid. 
Kinderen met een geestelijke of lichamelijke handicap bleven thuis, 
zonder perspectief.  In 1997 werd daarom onder supervisie van 
Caritas Pakistan Hyat-E-Nau gesticht. Hyat-E-Nau handelt uit de 
overtuiging dat Gods liefde zich uitstrekt over het hele mensdom.  
 
Ieder kind is daar welkom ongeacht ras, geloof, kleur of geslacht. Er 
wordt naar gestreefd om voor de kinderen een omgeving te 
scheppen, waarin ieder kind wordt gekoesterd en aangemoedigd het 
beste in zichzelf te ontwikkelen. De kinderen worden geholpen hun 
zelfvertrouwen op te bouwen en te groeien naar een grote mate van 
onafhankelijkheid. Goede scholing en medische zorg zijn hierbij 
onontbeerlijk. 
Er zijn kinderen die bijvoorbeeld gipsen korsetten krijgen en andere 
aanpassingen om hun lichaamshouding te verbeteren en scheefgroei 
te voorkomen. Ook wordt er gezorgd voor rolstoelen en kleding. Met 
de ouders worden intensieve contacten onderhouden. Daarnaast 
worden er cursussen gegeven om kennis over handicaps en hoe 
daarmee om te gaan te verbreiden, zodat gehandicapten een 
waardige plaats in de Pakistaanse samenleving kunnen innemen. 
 
Aan het verwezenlijken van al deze doelen zijn kosten verbonden. 
Onze bijdragen zijn dan ook van harte welkom.  
 

  



U kunt uw bijdrage voor de Vastenactie overmaken op 
rekeningnummer 
 
NL72 RABO 0382 3326 01  t.n.v. MOWA, Amsterdam 
 
Of met QR-code: 
Rekening: NL05 INGB 0004 9382 00 
t.n.v. RK Kerkbestuur de Goede Herder 
 

 
 
Voor de kinderen in Pakistan betekenen uw gaven hoop op toekomst. 
Bij voorbaat onze dank.   
 

Werkgroep Missie OntwikkelingsWerken Amstelland 
 
 
 
 
 
 

 
 


