
 Financiën 
 

 

Bij de vele zaken die kerk-zijn betekenisvol  maken, hoort ook een 

gezonde financiële huishouding. Die kan alleen bereikt worden door 

uw steun. Dankzij uw ruimhartige bijdrage konden we afgelopen jaar 

als parochie weer veel tot stand brengen. 

 

Over 2016 zijn de inkomsten van ongeveer € 148.000,- vrijwel gelijk 

aan die over 2015. Dat is een groot compliment waard aan u.  

Echter, de uitgaven in 2016 zijn t.o.v. 2015 toegenomen met  

€ 15.000,-. Hierdoor overstijgen in 2016 de uitgaven de inkomsten 

met zo’n € 33.000,-. Dit verschil is onder andere ontstaan doordat 

substantiële bijdragen aan personeelslasten zijn beëindigd. Als 

parochie moeten we daar nu volledig zelf voor zorgen. Het bestuur 

probeert met kostenbesparende maatregelen het tekort terug te 

dringen, maar voorziet in 2017 opnieuw een aanzienlijk tekort.  

 

Uw hulp is hard nodig om in 2017 een sluitend resultaat te krijgen. 

Wij vertrouwen op u. Bij voorbaat dank! 

 Voor meer informatie: www.parochiebredacentrum.nl 

 Tel: 076 - 52 15 764    email: info@parbc.nl 
 Rekeningnummer: NL23 INGB 000 1455 576 



 Periodieke gift 
 

 

U kunt meer schenken zonder dat het extra geld kost. 

Sinds kort is het mogelijk uw bijdrage gedurende vijf jaar vast te 

leggen, zonder tussenkomst van een notaris. Er wordt dan een  

schriftelijke overeenkomst opgesteld met de parochie. Dat biedt voor 

u het voordeel dat uw bijdrage volledig  in aanmerking komt voor 

belastingaftrek. Uiteraard blijft de mogelijkheid bestaan om de 

overeenkomst op ieder moment op te zeggen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor meer info kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat. 

We zijn door ons geloof verbonden met God, met elkaar en met 
de generaties voor en na ons. Zo houden we elkaar vast en 
verbinden ons met mensen die steun nodig hebben. Nu het 
steeds vaker ‘ieder voor zich’ lijkt te zijn, is het de kerk die 
verbindt. Geef aan die verbinding. Steun uw parochie! 

 Mijn kerk verbindt… 
 

Hoe vaak zien we onze parochie niet als een organisatie, als een 

onderdeeltje van de grote hiërarchie die we de katholieke Kerk 

noemen. Een parochie wordt niet gemaakt door de organisatie, maar 

door mensen, in ontmoetingen, dialoog en ruimte voor elkaar.  

In onze parochie zijn meer dan 100 vrijwilligers actief. Enthousiaste 

mensen die met grote regelmaat tijd en energie beschikbaar stellen. 

Heeft u belangstelling om mee te doen? De contactgegevens staan 

vermeld op de achterkant van deze folder. 

In het Heilig Jaar van Barmhartigheid zijn vele mensen door de 

‘Heilige Deur’ gegaan, zijn er vele vieringen verzorgd en is er 

opnieuw een priester gewijd in de Antoniuskathedraal. Tijdens twee 

‘Christmas Fevers’ hebben meer dan 1200 Bredanaars een kaarsje 

aangestoken en gebeden voor datgene wat hen na aan het hart lag.  

 Kerkbijdrage 

De bijdrage is op vrijwillige basis. Wij zijn blij met ieder bedrag. Het 

bisdom van Breda hanteert als minimum 1% van het netto 

minimuminkomen. Dat is € 116,- per gezin.  

U kunt dan zonder verdere kosten gebruik maken van alle diensten 

van de parochie voor doop, eerste communie en vormsel. Voor 

huwelijk en uitvaart wordt rekening gehouden met uw bijdrage van de 

afgelopen 3 jaar. 

                   … ook via internet 
 

Goed communiceren met onze parochianen staat bovenaan de 

prioriteitenlijst van het parochiebestuur. Dat doen we onder andere 

door een geheel vernieuwde website: www.parochiebredacentrum.nl. 

Een site met veel informatie over onze parochie, de pastorale 

bezetting, de vrijwilligers, de sacramenten en een groot aantal 

geloofsonderwerpen. 

Ook de Nieuwsbrief is digitaal beschikbaar. Stuur een email naar het 

parochiesecretariaat met het verzoek om de Nieuwsbrief digitaal te 

ontvangen en u krijgt maandelijks de Nieuwsbrief in uw mailbox.  

Voorbeeld  1:  Voordeel  voor  uzel f  

U geeft: € 116 

U krijgt terug van de belastingdienst (42%): €   49 

Uw gift van € 116 kost netto: €   67 

Voorbeeld  2:  Voordeel  voor  de parochie  

U wilt netto geven: € 116 

U geeft: € 200 

U krijgt terug van de belastingdienst (42%): €   84 


