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€ 15
per maand
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€ 25
per maand

Dankzij uw bijdrage…

werden 13.000
kaarsjes opgestoken

werden 200 pastorale 
bezoeken afgelegd

kregen 600 ouderen
een presentje

Geef
voor
je kerk

GEEF
SLIM

Geeft u een periodieke gift? Dan is het volledige 
bedrag aftrekbaar voor de belasting.
Lees meer op www.parochiebredacentrum.nl

GEEF
NU!

Geef voor je kerk en vul de antwoordkaart in
of maak uw gift over op rekeningnummer  
NL23 INGB 000 1455 576

Parochie Breda Centrum • St. Janstraat 8, 4811 ZL  Breda • 076 52 15 764 • 
info@parbc.nl • www.parochiebredacentrum.nl

Hoeveel geeft u?

… of een ander bedrag per maand, 
kwartaal, of jaar



Onze kerk wil een actieve

geloofsgemeenschap zijn.

Waar je elkaar ontmoet

in de zondagse viering.

 Waar je bemoediging en inspiratie ervaart.

Waar mensen voor je bidden

en voor je klaar staan

met praktische steun

of een luisterend oor.

“Alleen met uw
bijdrage kan de kerk 

dit blijven doen”

Steven de Koning • pastoor

Liturgie
We vieren elke dag de mis

Oet vieren van de liturgie is de 
kernactiviteit van onze gemeenschap. 
Het is het kloppend hart van de parochie, 
bron en hoogtepunt van het christelijk 
leven voor elke gelovige. Liturgie vieren 
kost geld. We verbruiken kaarsen, 
hosties, wijn en wierook. Het gebouw 
is verlicht en wordt schoongemaakt. 
Kerkmusici dragen bij aan de zang en 
repeteren met het koor.
Wat geef jij voor de viering van de 
liturgie?

Evangelisatie
We getuigen van Christus

We zijn niet alleen een kerk die 
verwelkomt en ontvangt met open 
deuren. We steken ook de hand uit naar 
degenen die haar niet kennen. Vanuit de 
overtuiging dat het Evangelie nog steeds 
mensen kan raken en veranderen. Zo 
renoveren we de Mariakapel, zodat deze 
beter toegankelijk wordt. We nodigen 
mensen uit om een kaarsje op te steken 
in de kerk.
Wat geef jij voor ons getuigenis van 
Christus?

Diaconie
We geven aandacht aan ouderen

Ouderen zijn belangrijk in onze 
gemeenschap. Zij geven het geloof door. 
Zij inspireren door hun levenservaring. 
Zij helpen ons om de betekenis van het 
leven te ontdekken en op waarde te 
schatten. Ouderen hebben ook onze zorg 
nodig. Daarom geven we aandacht aan 
onze ouderen door ze een kleine attentie 
te geven op hun verjaardag. We maken 
jaarlijks een dagtrip en organiseren een 
gezellige middag.
Wat geef jij voor onze ouderen?

Pastoraat
We helpen bij het zoeken naar zin en 
spiritualiteit

Veel mensen zijn op zoek naar zin 
en spiritualiteit. Als er bij huwelijk 
of geboorte een nieuwe levensfase 
aanbreekt, bij ernstige ziekte of 
werkloosheid. Wanneer het levenseinde 
naderbij komt. Onze pastores willen 
deze mensen in hun dagelijks leven nabij 
zijn. Ze bezoeken de zieken, begeleiden 
jonge stellen en gaan op kraamvisite.
Wat geef jij voor hen die zoeken naar zin 
en spiritualiteit?


