
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

2020
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““Ik geef aan mijn kerk omdat ik 
daar het geloof samen met ande-
ren kan beleven en verdiepen. Daar 
voel ik mij bij betrokken.”
Arend Meeuwissen • parochiaan



Onze parochie wil een missionaire

geloofsgemeenschap zijn.

Waar je als leerling van Jezus elkaar

ontmoet, bemoedigt en inspireert.

Waar Hem volgen betekent:

met elkaar vieren en

voor elkaar klaarstaan

met praktische steun of een luisterend oor.

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

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. In 2020 zetten we in op 
individuele geestelijke begeleiding en 
een zichtbare caritas.

Samen met elkaar
We trekken met elkaar op

Geloven doe je niet alleen. In een hechte 
gemeenschap worden de christelijke 
waarden doorgegeven en geleefd. In 
2020 vormen we de ontmoetingsruimte 
om tot een multifunctionele ruimte die 
breed inzetbaar is.

Maria in de kathedraal
We zetten de deur naar de stilte open

Onze twee kerken 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 2020 elke dag open zal zijn.

Kathedrale liturgie
We vieren de sacramenten

De liturgie is bron en hoogtepunt van 
het christelijk leven. We vinden een goed 
verzorgde liturgie daarom belangrijk, op 
zondag én door de week. In 2020 wordt 
de eucharistieviering een aantal keer 
vanuit de kathedraal op tv uitgezonden.

Parochievernieuwing
We zijn leerling van Jezus

Als parochie hebben we de opdracht 
om met vreugde de Blijde Boodschap te 
verkondigen. In 2020 werken we daarom 
verder aan parochievernieuwing om als 
leerling van Jezus missionair te kunnen 
zijn. 


