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Mijn kerk
geeft ruimte
Met geloof
in balans
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Belgieplein 6
4825 KT Breda

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 ook mee?
Ook in 2016 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 financiële
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 doelen
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 - 571 15 67.
Mailen mag natuurlijk ook, franciscus@augustinusparochiebreda.nl
Betaling van de bijdrage kan geschieden door overschrijving op rekening:
IBAN ING : 		
NL41 INGB 0001 0281 61
IBAN Rabobank: 		
NL40 RABO 0108 908 704
ten name van: 		
Augustinusparochie Breda,
inz.:			
Parochiekern H. Franciscus
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