
Weet u hoe laat het is?
 Crowdfundingsactie

Ons doel is om € 12.000,- op te 
halen voor de renovatie van de 
klokken van de kerktoren. Alle 
bedragen zijn welkom en vanaf 
€ 25,- kijgt u ook nog eens een 
tegenprestatie van ons.

 € 25,- of meer
Een vriendelijk bedankje

 € 50,- of meer
Aquarelprent en bedankje

 € 100,- of meer
Uitnodiging voor de kerstlunch, 
aquarelprent en bedankje

 € 250,- of meer
Lesje orgelspelen, uitnodiging 
voor de kerstlunch, aquarel-
prent en bedankje

 € 500,- of meer 
Rondleiding door de kerkers, 
kapspanten en de kerktoren, 
uitnodiging voor de kerstlunch, 
aquarelprent en bedankje

St. Augustinuskerk, 
Amstelveenseweg 965, 1081 JG Amsterdam



Weet u hoe laat het is?
Tegenwoordig weet bijna iedereen 
wel hoe laat het is…je kijkt gewoon 
even op de smartphone. Maar rond de 
Augustinuskerk hebben we die vraag 
de afgelopen tijd echt nog heel vaak 
gehoord. De klokken op de kerktoren 
hebben ruim een maand stil gestaan 
en werden echt gemist. De hele buurt 
was in rep en roer, mensen stelden 
vragen, stuurden e-mails aan het 
secretariaat … ze misten het geluid, 
konden niet in slaap komen en dach-
ten dat het de hele dag twaalf uur was. 
En niet alleen de klokken stonden stil, 
maar ook veel van de verlichte wijzer-
platen deden het niet meer.

Om de omwonenden en alle parochi-
anen tevreden te stellen is er zo snel 
als mogelijk tot reparatie overgegaan, 
maar het geld was er nog niet! Voorlo-
pig is het totaalbedrag uit de reserves 
gehaald, die zelf echter ook brood-
nodig zijn om ander achterstallig on-
derhoud uit te voeren aan bijvoorbeeld 
de gevelkolommen en de cv-installatie 
van de Augustinuskerk. Daarom is 
deze Crowdfunding opgezet om totaal 
een bedrag van € 12.000 op te halen 
om alle reparatiekosten aan de klok-
kentoren terug te betalen. Wij kunnen 
de tijd helaas niet meer terugdraaien, 
maar u kunt ons wel helpen om op tijd 
het geld bij elkaar te halen, waar-
door de kerktoren een lichtbaken kan 
blijven op de grens van Amsterdam en 
Amstelveen. Lees op de andere zijde 
de mogelijkheden tot sponsoring en de 
tegenprestatie die u van ons als geste 
kunt terug verwachten. 

Bij voorbaat hartelijk dank!

Een schaalmodel van de klokkentoren 
staat achter in de Augustinuskerk 
opgesteld en daarop staat wekelijks de 
tussenstand van deze actie aangegeven 
op de door Led-verlichte wijzerplaten. 
De toren is gemaakt door jongeren met 
afstand tot de arbeidsmarkt van Stich-
ting Talenten aan de slag. 
www.talentenaandeslag.nl  

Deze actie loopt t/m Kerstmis 2019. 
Tijdens de Kerstvieringen zal het opge-
haalde bedrag bekend gemaakt worden. 

U kunt uw bijdrage / gift aanmelden 
door een e-mail te sturen aan
info@talentenaandeslag.nl 

Wij vragen u vriendelijk het bedrag dan
ook direct over te maken op rekening-
nummer NL51 INGB 0000 0495 42 
t.n.v. R.K. Kerkbestuur Par. H. Augus-
tinus Buitenveldert, Amsterdam en dan 
graag o.v.v. “Weet u hoe laat het is?” 

Parochie Amstelland, waaronder de 
Augustinuskerk, heeft de ANBI-status, 
waardoor u uw gift (al of niet gedeelte-
lijk) kunt aftrekken bij uw belasting-
aangifte.

De tegenprestaties worden u persoonlijk 
aangeboden in december 2019 in de 
Augustinuskerk aan de Amstelveense-
weg 965, 1081 JG Amsterdam-Buiten-
veldert. U krijgt hier persoonlijk bericht 
over middels een reply op uw aanmel-
ding per email.


