
Geef
voor
je kerk

€ 10
per maand

€ 20
per maand

€ 15
per maand

Geef
voor
je kerk

GEEF
SLIM

Legt u een periodieke gift voor 5 jaar vast? Dan 
is het hele 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 • 076 521 57 64 • 
info@parbc.nl • www.parochiebredacentrum.nl

Hoeveel geeft u?

… of een ander bedrag per maand, 
kwartaal of jaar

2019
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““Ik geef aan mijn kerk omdat dit de 
plek is waar ik kan bidden, bezin-
nen, voelen en ervaren. Samen met 
mijn man en kinderen.”
Rosalina Boer-Wirken • parochiaan



Onze parochie wil een actieve

geloofsgemeenschap zijn.

Waar je elkaar vanuit het evangelie

ontmoet, bemoedigt en inspireert.

Waar mensen voor je bidden

en voor je klaar staan

met praktische steun

of een luisterend oor.

“Uw bijdrage is écht
nodig om al het 
goede werk te 
blijven doen!”
Steven de Koning • pastoor

Nieuwe Evangelisatie
We getuigen van Christus

Als parochie hebben we de opdracht 
om met vreugde de Blijde Boodschap te 
verkondigen. Dat doen we onder meer 
met laagdrempelige activiteiten. Zoals 
de sfeervolle Christmasfever, vlak voor 
kerstmis. Maar ook met de Alpha Cursus, 
waar we dit jaar mee starten, en de 
wekelijkse kinderwoorddienst. 

Oog voor de ander
We geven aandacht aan elkaar

Vanuit het hart naar elkaar omzien. 
Omdat iedereen een kind van God is en 
zonder onderscheid door Hem gewild en 
geliefd is. Komend jaar willen we nieuwe 
initiatieven opzetten rond diaconie, 
caritas en pastoraat. Om zo met nog 
meer aandacht voor de ander klaar te 
staan.

Samen met elkaar
We trekken met elkaar op

Geloven doe je samen. In een hechte 
gemeenschap worden de christelijke 
waarden doorgegeven en geleefd. Om 
samen verdriet te dragen en vreugde te 
delen. Daarom zoeken we elkaar op. Na 
de Mis op zondag, maar ook daarbuiten. 
Zo zijn we afgelopen jaar met elkaar op 
bedevaart geweest naar Scherpenheuvel. 

Ruimte voor rust en bezinning
We zetten de deur naar de stilte open

De Antoniuskathedraal en Catharinakerk 
stellen we open voor mensen om de 
rust op te kunnen zoeken. Om een plek 
te vinden om tot bezinning en gebed te 
komen. Dat doen we met de vernieuwde 
Mariakapel, die in de loop van dit jaar 
elke dag open zal zijn. Daar kun je dan 
het hele jaar door een kaarsje opsteken.


