Parochiekern Michael

Mijn kerk
geeft ruimte
Met geloof in
balans

Michaelkerk
Hooghout 67
4817 EA 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.

Taalles aan allochtonen Michaelkerk.

Doet u mee met Kerkbalans?
Uw bijdragen in de afgelopen jaren hebben ons in staat gesteld om elkaar
te ontmoeten in gebed, viering en velerlei andere activiteiten. Hiervoor onze
hartelijke dank.
Wanneer u ook dit jaar meedoet met deze actie, helpt u om op deze manier ons
geloof en onze kerk in balans te houden. Ons adviesbedrag voor 2016 is vastgesteld op € 116,00 per jaar, maar u bepaalt natuurlijk zelf wat u wilt bijdragen.

Wat u moet weten
Als deelnemer aan het parochiefonds krijgt u voor de kosten voor een
eventuele viering van huwelijk, uitvaart enz. een reductie ter grootte van uw
bijdrage over de afgelopen 3 jaren. Voor doopsel, eerste communie en vormsel
geldt een reductie ter grootte van de bijdrage van het laatste jaar.

Overboeking
Deelname vindt plaats door overboeking naar een van de
IBAN rekeningnummers van de parochie:
ABN AMRO Bank:
NL31 ABNA 0520434781
ING Bank:		
NL53 INGB 0001105157
Rabobank:
NL55 RABO 0108902323
Ten name van:		
Onder vermelding van:

Augustinusparochie - Parochiekern Michael
Parochiefonds

Informatie
Bij vragen over het parochiefonds of andere
zaken kunt u op onderstaande wijze contact met
ons opnemen.

Telefonisch op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur
Telefoon:
076-5219087
E-mail: 		
kerkbalans.michael@augustinusparochiebreda.nl
Website:
www.augustinusparochiebreda.nl

