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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!
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           Doet u ook mee?

Ook in 2015 willen we de deuren van onze kerk aan het Belgieplein open 
houden en dat is mogelijk als u ons daarbij helpt. Hoe? Met uw fi nanciële 
steun, door deel te nemen aan de parochiebijdrage!

De omvang van uw geldelijke steun is uiteraard afhankelijk van uw fi nanciële 
positie, waarbij de een meer kan missen dan de ander. Ieders hulp, ook die 
van u, hoe groot of klein die kan zijn, is van harte welkom. Aan onze oproep 
tot steun kunt u gehoor geven door het invullen van het bijgevoegde 
deelnameformulier.

         Wat u moet weten

Uw parochiebijdrage over de voorgaande drie jaar komt in mindering op de 
kosten van de viering van huwelijk en uitvaart. Bij doop, eerste communie en 
vormsel wordt daarbij rekening gehouden met uw bijdrage over het laatste 
jaar. Uw parochiebijdrage behoort tot de door de overheid erkende goede doe-
len en is daarom onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de belasting.

         Meer informatie?

Neem dan contact op met het pastoraal centrum, dagelijks van 9.00 tot 
12.00 uur geopend en telefonisch bereikbaar op 076 587 34 82. 
Mailen mag natuurlijk ook, franciscus@augustinusparochiebreda.nl

Betaling van de bijdrage kan geschieden door overschrijving op rekening:
IBAN ING : NL41 INGB 0001 0281 61  
of IBAN Rabobank: NL40 RABO 0108 908 704
ten name van Augustinusparochie Breda, 
inz. Parochiekern H. Franciscus
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