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

Geef vandaag
voor de kerk
van morgen

Hoeveel geeft u?
€ 15
per maand

€ 20
per maand

€ 30

per maand

… of een ander bedrag per maand,
kwartaal of jaar

GEEF

NU!

GEEF

SLIM

Geef vandaag voor de kerk van morgen en
maak uw gift over op rekeningnummer

NL23 INGB 000 1455 576

Legt u een periodieke gift voor 5 jaar vast? Dan
is het hele bedrag aftrekbaar voor de belasting.
Lees meer op www.parochiebredacentrum.nl
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Ook als parochie hebben we ervaren
hoe belangrijk de gemeenschap is. Hoe
fijn het is om met elkaar te vieren en
elkaar te ontmoeten. In het afgelopen
jaar hebben we veel niet kunnen doen.
Voor het tweede jaar op rij hebben we
slechts met een kleine groep mensen
Pasen en Kerstmis kunnen vieren. Ook
op veel zondagen konden maar weinig mensen tot de viering toegelaten
worden. Dat zijn grote offers. Gelukkig
hebben we een livestream voor de vie-

RENE RIJPERT

Koffiedrinken na de Mis

Ons jaar
2021

Bij de Heer zijn

“Het is niet goed dat de mens alleen
blijft.” Dit horen we God zeggen aan het
begin van de Schepping. God heeft ons
niet als individuen geschapen, maar als
gemeenschapsmensen. Meer nog, we
hebben elkaar nodig om echt gelukkige mensen te kunnen zijn. In de huidige Corona-pandemie ervaren we hoe
waar dit woord is. Het afgelopen jaar
was voor heel veel mensen moeilijk.
Kinderen en jongeren, singles, ouderen,
mensen met een zaak, mensen in de
zorg, hulpverleners; aan niemand gaat
de huidige crisis voorbij. We lijden er allemaal onder.

Familiezondag

ringen, zodat toch iedereen bij de gemeenschap betrokken kon blijven.
We hopen van harte dat we dit jaar uit
de crisis komen. We zullen dan als geloofsgemeenschap ook weer allerlei
activiteiten kunnen opstarten. Belangrijk zwaartepunt blijven de zondagse
en doordeweekse Eucharistievieringen.
We willen gezinnen ondersteunen. We
doen dit onder andere door de familiezondagen, die in het afgelopen jaar
gestart zijn. We zoeken ook wegen om
de vele mensen in onze stad te bereiken
die niet of nauwelijks nog wat van Jezus
weten. Ideeën en enthousiasme genoeg.
Voor alle initiatieven hebben we geld
nodig. De coronacrisis heeft ons, mede
door teruglopende collectes, 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 parochie levendig te houden en
de Blijde Boodschap in de stad te verkondigen.
Steven de Koning, plebaan
Norbert Schnell, pastoor

TOINY JASPERS

RAMON MANGOLD
STEVEN VAN ROODE

Samen schoonmaken

De levendige kerk van morgen
heeft vandaag uw steun nodig

