
Parochie Heilige Maria Magdalena

PRINCENHAGE - EFFEN - HEUVEL - TUINZIGT - LIESBOS - PRINSENBEEK

PAROCHIEBIJDRAGE DOOR MIDDEL VAN EEN 

PERIODIEKE GIFT 

Je vrijwillige bijdrage is onder voorwaarden aftrekbaar van 
de  inkomstenbelasting. Wanneer je kiest voor een 
periodieke schenking voor tenminste 5 jaar is zelfs het hele 
bedrag elk jaar aftrekbaar. Je regelt het direct met het 
bijgevoegde formulier. Op de website www.belastingdienst.nl 
vind je meer informatie.

Parochie H. Maria Magdalena
Markt 32

4841 AC Prinsenbeek
Tel: 076 5412231   9:00-11:30 uur

www.parochiemariamagdalena.nl
parochiebijdrage@parochiemariamagdalena.nl

Parochie Heilige Maria Magdalena

Markt 32, 4841 AC Breda

Effenseweg 3, 4838 BA Breda

Haagsemarkt 4, 4813 BA Breda



Sinds enkele jaren zijn we een proces van parochievernieuwing 
ingegaan. We richten ons op de toekomst en zoeken naar nieuwe 
wegen. We zijn gestart met Alpha en familiezondagen. Bouwen aan de 
kerk van morgen betekent ook zorg hebben voor het heden, zorg voor 
de gebouwen waar we samenkomen. We hebben in onze parochie veel 
moois waar we trots op mogen zijn. Het is een grote verantwoordelijk-
heid voor onze parochiegemeenschap die de afgelopen jaren kleiner is 
geworden. Er zullen belangrijke keuzes gemaakt moeten worden, voor 
de korte termijn, of juist voor de lange termijn.

De Martinuskerk in Princenhage is het afgelopen jaar weer voor een 
deel gerestaureerd. Daarmee geven we een boodschap af: We willen 
goed voor dit erfgoed blijven zorgen. De Martinuskerk is letterlijk en 
figuurlijk een kostbaar gebouw. Dit vraagt financieel om structurele 
investeringen. In Prinsenbeek is het dak van de kerk slecht en moet 
dringend gerepareerd worden. In Effen gaan we kijken naar 
aanpassingen in het gebouw om ook met een kleine groep kerkgangers 
te kunnen blijven vieren. In al onze kerken zijn we bezig om de 
verlichting en verwarming - waar mogelijk - aan te passen i.v.m. de 
stijgende energiekosten. Vernieuwing betekent hier verduurzaming. 

Alle investeringen zijn erop gericht om op drie plaatsen te bouwen aan 
aantrekkelijke geloofsgemeenschappen waar mensen zich thuis voelen 
en Gods liefde kunnen ervaren.

EEN GASTVRIJE KERK
De kerk is voor iedereen. Voor jong en oud. Voor wie regelmatig komt 
en voor wie af en toe aanschuift. Voor wie zoekende is en voor wie al 
jarenlang gelooft. God houdt van je zoals je bent en in zijn huis ben je 
altijd welkom.

INSPIRERENDE VIERINGEN
In de kerk kun je elke week even pauze nemen. Uitstijgen boven de 
drukte van de dag. Tijd vinden om te bidden voor alles wat je bezig-
houdt. Aangeraakt worden door God en je geloof met anderen delen. 

ZORGZAME GEMEENSCHAP
Kerk zijn we samen. We kijken naar elkaar om, zorgen voor elkaar. Even 
die bemoedigende schouderklop, dat luisterende oor, een helpende 
hand wanneer het nodig is; dat is het kloppende hart van kerk-zijn.

WE ZIJN OP WEG NAAR 
Een parochie waar mensen zich thuis voelen, omdat ze door en in de 
Naam van Jezus gezien en gekend worden. Een parochie die betrokken 
is op de samenleving en uitgaat naar de randen er van, naar wie arm en 
terneergeslagen zijn. Om levensvreugde en nieuwe moed te ervaren en 
met Jezus in vriendschap en vreugde te leven. Op weg naar een 
missionaire parochie met sprankelende erediensten die mensen helpt 
het hart van Jezus te vinden.

GELOOF VERDIEPEN
Lezen uit de Bijbel, het vieren van de sacramenten en het bezinnen op 
belangrijke thema’s: in de kerk kun je God ontmoeten en groeien in 
geloof. Gevoed worden en geïnspireerd raken. Je gaat verrijkt 
de week weer in.  

Om de pastorale zorg te kunnen doen, om die hartelijke 
 parochie te kunnen zijn en om de gebouwen te kunnen  
 gebruiken is geld nodig. Daarom vragen we je mee te  
      doen aan de Actie Kerkbalans. Steun de kerk met 
  je bijdrage, voor een open en uitnodigende 
      kerk, voor de kerk van morgen. Je kunt je 
   bijdrage overmaken naar één van de 
   bankrekeningnummers die op de 
          achterzijde zijn vermeld. 


