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          Mijn kerk geeft ruimte...

Wat is het waardevol om in onze jachtige en vluchtige wereld een plek te 
hebben waar ruimte is voor rust, bezinning en geloof. Om in de hectiek van 
alledag samen die ruimte te vinden.

         In balans

In de Augustinusparochie willen wij u de rust en de ruimte bieden om in 
balans te komen en te blijven, om uw geloof te voeden. Door samen te 
luisteren naar de eeuwenoude verhalen die vertellen over geloof in God, 
over bevrijding, liefde en leven! Door samen te troosten op momenten van 
verdriet en samen te vieren op momenten van blijdschap. Verhalen die 
ten diepste ook onze eigen verhalen zijn. Ons geloof heeft een belangrijke 
meerwaarde voor onze wereld!

         Uw bijdrage voor Kerkbalans

Ze zijn er, mensen die geloven, mensen die in God geloven, die de moed 
niet opgeven, die onweerstaanbaar blijven hopen dat het anders kán en 
onvermoeibaar, telkens weer goed doen aan andere mensen. De kerk 
wil tegen de heersende nieuwe verzakelijking in -heel eigenwijs dus- een 
andere weg wijzen en mensen die het aandurven een hart onder de riem 
steken. De kerk wil graag die balans bieden, maar dat kan alleen als haar 
de mogelijkheid en de ruimte gegeven wordt. Als wij de kerk in balans 
houden!

Kerkbalans is hét moment om in actie
te komen! Met uw fi nanciële bijdrage 
stelt u uw kerk in staat om die ruimte 
te bieden. Met uw bijdrage kunnen wij 
u en vele anderen welkom heten. 
Kerkbalans is van grote waarde. 
Doe mee!

Pastoresteam Augustinusparochie
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Mijn kerk geeft ruimte voor ontmoeting

Mijn kerk geeft ruimte om te vieren

Mijn kerk troost

Mijn kerk geeft ruimte voor geloof

Mijn kerk biedt ruimte voor  mijn levensverhaal



         Doet u mee met Kerkbalans?

Uw fi nanciële bijdrage is van wezenlijk belang. We vragen u van harte om 
mee te doen met Kerkbalans. Ons adviesbedrag is een jaarlijkse bijdrage 
van minimaal €115,- maar u bepaalt natuurlijk zelf wat u wilt bijdragen.

         Hoe kunt u bijdragen?

Deelname vindt plaats door een overboeking naar IBAN nummer
NL92 INGB 0004 4709 37 t.n.v. H. Augustinusparochie / Bethlehem 
onder vermelding van: “parochiebijdrage”.

Standaard sturen wij u elk kwartaal een acceptgiro, maar het meest 
eenvoudige is het om uw parochiebijdrage automatisch te betalen via een 
machtiging. Heeft u al een automatische machtiging, dan is een en ander 
al geregeld. Wilt u overgaan tot een automatische machtiging of uw 
lopende machtiging wijzigen, vult u dan het machtigingsformulier in. 

         Wat u moet weten

Als deelnemer aan de parochiebijdrage krijgt u voor de kosten van een 
eventuele viering van huwelijk, een uitvaart, enz. een reductie ter grootte 
van uw bijdrage over de voorafgaande drie jaar.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie 
dan kunt u ons altijd mailen.  

Tijdens openingstijden bent u welkom 
op ons secretariaat en u kunt ons 
bellen. 

Ons telefoonnummer is 076 5410194, 
bereikbaar op ma, wo en vr van 09.00 tot 12.00 uur. 

kerkbalans.bethlehem@augustinusparochiebreda.nl 
www.augustinusparochiebreda.nl
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