
Geef vandaag
voor de kerk
van morgen

€ 15
per maand

€ 30
per maand

€ 20
per maand

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

2021

Parochie
Breda Centrum

Met een gift van € 132 per jaar sponsort u

• 2 keer bloemversiering in de kerk
• 2 keer de livestream van een viering
• 4 uur schoonmaak van de kathedraal
• 2 maanden kleine geschenkjes voor eenzamen
• 1 keer aanschaf materiaal voor de kinderwoorddienst 
• 1 keer aanschaf partituren voor de koorzang

Geef vandaag
voor de kerk
van morgen



De levendige kerk van morgen
heeft vandaag uw steun nodig
“De mens leeft niet van brood alleen,” 
zegt Jezus in het Mattheüsevangelie. 
De coronacrisis leert ons hoe belang-
rijk het is om als mensen samen te zijn 
en het leven met elkaar te delen. De 
uitspraak van Jezus gaat echter ver-
der: “De mens leeft niet van brood al-
leen, maar van ieder woord dat klinkt 
uit de mond van God” (Mt 4,4). Ook het 
geestelijk leven vraagt aandacht. Ook 
dat leert ons de coronacrisis.

Ieder weekend komen wij in de 
binnenstad van Breda samen om ons 
geloof te vieren. Op zaterdagavond 
in de intieme kerk op het Begijnhof. 
Op zondagochtend in de prachtige 
kathedraal aan de Sint Janstraat. We 
laten ons inspireren door het Woord 
van God en worden gevoed in het 
sacrament van de Eucharistie. We ver-
heugen ons in elkaars aanwezigheid. 
Samen vormen wij de gemeenschap 
van leerlingen rondom Jezus. 

Start van de Pinksterestafette

Eerste Heilige Communie Livestream
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Vanuit de zondagse Eucharistieviering 
worden allerlei activiteiten georgani-
seerd: van catechese tot diaconie; van 
voorbereiding op de eerste Heilige 
Communie tot ziekenbezoek; van 
open kerk tot NightFever in de dagen 
voor Kerstmis; van onderhoud van het 
kerkgebouw tot bloemversiering in de 
kerk. Naast geëngageerde gelovigen 
hebben we hier ook financiële steun 
voor nodig. 

De coronacrisis heeft ons, evenals 
vele anderen, financieel hard geraakt. 
Wij doen een beroep op u om ook het 
komend jaar weer bij te dragen. Als 
het mogelijk is wat extra, om onze pa-
rochie levendig te houden en de Blijde 
Boodschap in de stad te verkondigen.

Steven de Koning, plebaan
Norbert Schnell, pastoor

Ons jaar
2020


