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Met geloof in balans

           
            Dit is toch waar het in ieder mensleven om gaat: Om gezien, gehoord en 
gekend te worden? Maar wie kent mij echt? Wij kunnen schuilen bij elkaar - we 
delen lief en leed en beleven dagen van hoop en vrees - en kunnen zelfs één 
worden in de liefde. Maar een diep verlangen naar geborgenheid blijft en is altijd 
onrustig aanwezig.

            Wij maken deel uit van het geheel, van de natuur die groots en 
onberekenbaar is en klein en kwetsbaar tegelijk. Het is van belang hoe je leeft, 
het maakt uit hoe je de aarde beheert en gebruikt.  
Iets in jou fluistert: Jij maakt het uit.

            Mensen zijn op de vlucht voor oorlog en geweld, voor armoede en ellende 
en komen onze wereld binnen. Is dat alleen maar lastig en komt het niet uit of 
vind je dat je er iets mee moet. Niemand verlaat toch zomaar huis en haard?! 
Hoe gewetensvol oordeel je. 

Geloof in God stelt lastige vragen, maar maakt wel het verschil!

            De kerk geeft plaats en ruimte om deze vragen te blijven stellen, om het 
verschil te maken en om het geloof in God te voeden en levend te houden.  
Met geloof in balans!

Pastoraal team  
    Augustinusparochie



 God is dichtbij.

 Ik maak het verschil.

Welkom zijn en elkaar verstaan.



          Doet u mee met Kerkbalans?
            Uw financiële bijdrage is van wezenlijk belang voor onze parochie. We 
vragen u van harte om mee te doen met Kerkbalans. Het Bisdom adviseert een 
jaarlijkse parochiebijdrage van minimaal €116,-. U bent vanzelfsprekend vrij om 
naar eigen vermogen bij te dragen. 

          Hoe u kunt bijdragen
            Deelname vindt plaats door een overboeking naar:
IBAN nummer:   NL92 INGB 0004 4709 37  
Ten name van:  H. Augustinusparochie / Bethlehem  
onder vermelding van:  ‘parochiebijdrage’.

Standaard sturen wij u elk kwartaal een acceptgiro, maar het meest eenvoudig is 
om uw parochiebijdrage automatisch te betalen via een machtiging. U kunt  
hiervoor het machtigingsformulier gebruiken.

          Wat wij nog graag vertellen
            Als deelnemer aan de parochiebijdrage krijgt u voor de kosten voor een 
eventuele viering van huwelijk, uitvaart etc. een reductie ter grootte van uw 
bijdrage over de voorafgaande drie jaar. Voor doopsel, eerste communie en 
vormsel geldt een reductie ter grootte van de bijdrage van het laatste 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.  
De openingstijden van het secretariaat zijn ma, wo en vr van 09.00 tot 12.00 uur.  

Telefoonnummer:  076 - 5410194 
Email:    kerkbalans.bethlehem@augustinusparochiebreda.nl
Website:   www.augustinusparochiebreda.nl

                                              

                                                      Hartelijk dank voor uw bijdrage!


