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Breda, 25 november 2010
Geachte collega’s,
Geachte dames en heren,
Hierbij bied ik u het collecteschema 2011 aan. Het schema kent twee soorten collectes: de
ene groep is bestemd voor de voortgang van de pastorale arbeid in Nederland en in de
Kerken elders in de wereld en de tweede soort zijn de diocesane caritascollectes.
Het is aan de parochiebesturen c.q. kerkbesturen zorg te dragen voor de collectes, die door
de Nederlandse Bisschoppenconferentie zijn vastgesteld. Het is aan de besturen van de
(inter-)parochiële caritasinstelling om zorg te dragen voor de maandelijkse caritascollectes.
Ik wil u als parochiebesturen en u als besturen van de (inter)parochiële caritasinstellingen
graag vragen om in onderling overleg zorg te dragen voor het collecteschema.
Op het bijgevoegd schema hebben de landelijk vastgestelde collectes hun eigen datum
gekregen. De caritascollecte van november is één week vervroegd vanwege de landelijke
Willibrordcollecte voor de oecumene. Daardoor komen de landelijke collectes en de
maandelijkse caritascollectes op geen enkele datum in conflict met elkaar.
In het bijgevoegde schema is er slechts één doelstelling van een caritascollecte bepaald en wel
de collecte op de Zondag voor Diaconie in het weekend van 02/03 juli. Deze is bestemd
voor het diocesane ondersteuningswerk in het bisdom van Breda.
Het collecteschema zal ook als download op de website van het bisdom van Breda geplaatst
worden.
Van ganser harte dank ik u mede namens het werkverband Kerk in de Samenleving voor de
zorg, die u met elkaar deelt voor de voortgang van het pastorale werk.
Met hartelijke groet.
diaken Wim Tobé,
functionaris (Inter-) Parochiële Caritasinstellingen
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Collecteschema 2011 bisdom van Breda
Datum
1 – 2 januari
16 – 30 januari
5 – 6 februari
5 – 6 maart
9 maart t/m 24 april
2 - 3 april
30 april – 1 mei
7 – 8 mei
14 – 15 mei
4 – 5 juni
6 t/m 12 juni
11 – 12 juni
2 – 3 juli
6 - 7 augustus
27 – 28 augustus
3 – 4 september
17 - 18
1 – 2 oktober
8 – 9 oktober
22 – 23 oktober
29 – 30 oktober
5 – 6 november
19 – 20 november
27 november t/m
24 december
3 – 4 december

caritascollectes in het bisdom van
collectes volgens het landelijke collecterooster,
zoals voorbereid door het college van economen Breda
en vastgesteld door de bisschoppenconferentie
caritascollecte
Landelijke Actie Kerkbalans
caritascollecte
caritascollecte
Bisschoppelijke Vastenactie
caritascollecte
caritascollecte
Zondag Oosterse Kerken
Roepingenzondag
caritascollecte
Week voor de Nederlandse Missionaris
Collecte voor de Nederlandse Missionaris
Zondag voor Diaconie
caritascollecte voor het diaconale
ondersteuningswerk in het bisdom
caritascollecte
Missie Verkeersmiddelen Aktie (MIVA)
caritascollecte
Vredesweekcollecte
Wereldmissiedag van de kinderen – MISSIO –
Pauselijke Missiewerken
caritascollecte
Missiezondag – MISSIO – Pauselijke
Missiewerken
Willibrordzondag
Nationale Jongerencollecte
Bisschoppelijke Adventsactie

caritascollecte (november)
Zondag van de oecumene

caritascollecte
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Bank- en Giro-nummers
Apostolaat voor de Oosterse Kerken /
Willibrordzondag
MIVA
Pax Christi – Collecte Vredesweek
Roepingenzondag: Priesteropleiding Bisdom
Breda
Diaconie Bisdom Breda
Vastenaktie, Bisschoppelijke
Week voor de Nederlandse Missionaris
Wereldmissiedag
Wereldmissiedag voor Kinderen
Jongerencollecte
Bisschoppelijke Adventsactie

giro 1087628 t.n.v. Kath.Ver.voor Oecumene,
Utrecht
giro 2950 t.n.v. M.I.V.A., Breda
giro 306090 t.n.v. Vredesweekcollecte
banknr. 66.84.30.907 t.n.v. Frenckenstichting
Breda
banknr: 65 45 66 682 t.n.v. Diocesane Caritas
Instelling Bisdom Breda, Breda
giro 5850 t.n.v. Vastenaktie, Den Haag
giro 676 t.n.v. Nederlandse Missionaris, Den
Haag
giro 1566 t.n.v. Wereld Missie Maand, Den Haag
giro 11020 t.n.v. Wereldmissiedag voor Kinderen,
Den Haag
banknr: 10 10 51 778 t.n.v. Bisdom Breda
Banknr: 65 31 00 000 t.n.v. Adventsactie Den
Haag

Let op:
1. De vredesweekcollecte is geplaatst aan het begin van de vredesweek zodat er een betere
verspreiding is van collectes i.v.m. aantal collectes in oktober.
2. De caritascollecte van oktober is verplaatst naar het tweede weekend i.v.m. Wereldmissiedag
van de kinderen.
3. Op 29/30 oktober is de vervroegde caritascollecte van november om te voorkomen dat de
Willibrordcollecte dan wel de caritascollecte in november nadeel ondervinden.
4. De Zondag voor Diaconie vindt plaats in het eerste weekend van juli i.v.m. Hemelvaart
weekend in juni.
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