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Geachte dames en heren,
Geachte collega’s,
Hierbij bied ik u het collecteschema 2021 aan.
Het schema kent twee groepen collectes: de ene groep collectes is bestemd voor de voortgang van
de pastorale arbeid in Nederland en in de kerken elders in de wereld
(1 kolom) en de tweede groep omvat de diocesane caritascollectes (3 kolom).
De drie vetgedrukte inzamelingen zijn een voorgeschreven bestemmingscollecte, waarbij de
wekelijkse collecte komt te vervallen; dit is de collecte op Pinksteren, en de beide Missiocollectes in
de maand oktober.
Overleg
Het is aan de parochiebesturen zorg te dragen voor de collectes, die door de Nederlandse
Bisschoppenconferentie zijn vastgesteld.
Het is aan de besturen van de (lnter-)Parochiële Caritasinstellingen om zorg te dragen voor de
maandelijkse caritascollectes.
De beide bestuursorganisaties vraag ik om hierover onderling overleg te plegen over dit nieuwe
collecteschema, en daarbij de kosters en collectanten te betrekken. Oude schema’s kunnen
opgeruimd. Deze nieuwe graag verspreiden onder de mensen en op dit plekken waar het nodig is.
Afwijkende data
Op het bijgevoegd schema hebben de landelijk vastgestelde collectes hun eigen datum gekregen. De
data van de caritascollectes vallen in het eerste volle weekend van de maand. Er zijn slechts twee
afwijkingen:
a) de caritascollecte van de maand april is één week opgeschoven vanwege het Hoogfeest van Pasen.
b) de caritascollecte van de maand oktober is één week vervroegd naar eind september vanwege de
inzameling voor de Wereldmissiedag van de Kinderen.
Op deze manier komen de landelijke collectes en de maandelijkse caritascollectes op geen enkele
datum in conflict met elkaar.
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In het bijgevoegde schema is er slechts één doelstelling van een caritascollecte bepaald en wel de
collecte op de Zondag met aandacht voor Diaconie in het weekend van 06/07 juni. Deze collecte is
bestemd voor het diaconale ondersteuningswerk in ons bisdom.
Aan al de andere caritascollectes kan ieder PCI-bestuur een eigen invulling geven.
Het collecteschema zal ook als download op de website van het bisdom Breda geplaatst worden.
Van ganser harte dank ik ieder van u voor de zorg, die u met elkaar deelt voor de voortgang van het
pastorale en diaconale werk.

Met hartelijke groet,

Drs. B.Grtmann
Functionaris Caritas
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Dit collecteschema bevat de lijst van landelijke collectes zoals deze door de Nederlandse
Bisschoppenconferentie is vastgesteld voor 2021; de lijst van de caritascollectes is vastgesteld door
het bestuur van het bisdom van Breda.
datum

Landelijke collecte te
ierzorgen door
parochiebestuur

02/03 januari
1 6 t/m 31
•anuari
)6/07 februari
17 februari t!
m 4 april
06/07 maart
10/1 1 april
24/25 april
Roepingenzondag
01/02 mei
‘2/23 mei
Neek Nederlandse
Pinksteren) Missionaris
05/06 juni

03/04 juli
07/08 aug.
28/29 aug.
)4/05 sept.
25/26 sept.
)2103

)ktober
3I24

oktober
06/07 nov.
20/21 nov.

toelichting
ctieperiode Caritascollecte te
verzorgen door PCI
bestuur
caritascollecte
\ctie
een kerkcollecte
Kerkbalans
caritascollecte
/astenactie
een kerkcollecte
caritascollecte
caritascollecte
caritascollecte

15 tlm 23
mei

Pinksteractïe
caritascollecte
ondag met aandacht
diocesaan bestemd) ioor de Diaconie
bisdom Breda)
caritascollecte
caritascollecte

MIVA
caritascollecte
caritascollecte
1 week eerder)
Vereldmissiedag van
de kinderen
Mîssiezondag

Missîo.
Wereldmissiedag
Missio. Wereldmissiemaand
Katholieke Vereniging
ioor Oecumene

Zondag voor de
Oecumene
Nationale
ongerencollecte

04/05 dec.
27 nov. t/m 19 Bisschoppelijke
december
dventsactie

caritascollecte
datum collecte zelf te
bepalen
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Maandelijkse aankon digingen voor de Caritascollecte zijn beschikbaar op de website van het bisdom van
Breda.
IBAN-Nummers van de bankrekeningen van de vastgestelde (kerk)collectes:
Bisschoppelijke Vastenaktie

NL2J INGB 0000.0058.50
t.n.v. Vastenaktie, Den Haag

Roepingenzondag

NLO5 INGB 0668.4309.07
t.n.v. Frenckenstichting, Breda

Nederlandse Missionarissen

NL3O RABOOJ7J.2111.11
t.n.v. Week Nederlandse Missionaris, Den Haag

Zondag voor Diakonie

NL22 INGB 0654.5666.82
t.n.v. Dioc. Car. lnstell. BisU. Breda, Breda

M IVA

NL42 INGB 0000.0029.50
t.n.v. MIVA, Den Bosch

Wereidmissiedag v.d. Kinderen

NU 4 INGB 0000.0110.20
t.n.v. Missio, Kinderen, Den Haag

Wereldmissiedag v.d. Missiezondag

NL65 INGB 0000.001 5.66
t.n.v. Missio, Wereidmissiemaand, Den Haag

Zondag voor de Oecumene

NL73 INGB 0001.0876.28
t.n.v. Kath. Ver. voor Oecumene, Den Bosch

Nationale Jongerencollecte

NL1 1 INGB 0002.7844.98
t.n.v. SRKK, Utrecht o.v.v.Jongerencollecte

Bisschoppelijke Adventsactie

NL89 INGB 0653.1000.00
t.n.v. Adventsactie, Den Haag.
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