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Geach:e dames en neren,
Geachte colega’s,

Hierbi: bied i u het ce lecteschena 2022 aan.
Het schema kent twee groepen colectes: de ene groep collectes is bestemd voor ce voortgang var
de oastora:e arbed in Nederiand en in de erken e-ders in de wered
(le kolom) en de tweede groeo omvat de diocesane caritascollectes (3 ko om).
De drevetgedrukte inzarre’irgen zijn eenvoogeschrever bestemntngsco lecte, waarbh de
wekei<se collecte komt te vervallen; d t is de colecte op Pinksteren, er de beide V ssioco lectes ir
de r’aard ocober.

Overleg
het s ddr depumchiebesturen zorg te dragen voor de co leues, Die door de Nederlandse
Bisschoppenconferentie zijn vastgesteld.
Het is aan de besturen van de (Inter-)PorodiieIe Coritosinstellingen om zorg te dragen voor de
maandelijkse caritascollectes.
De beide bestuursorganisaties vraag ik om onderling overLeg te pLegen over dit nieuwe
collectescherna en daarbij de kosters en collectanten te betrekken. Oude schema’s kunnen worden
opgeruimd. Dit nieuwe schema graag verspreiden onder de mensen en op de 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 vier afwijkingen:

a) De caritascollecte van de maand april is één week opgeschoven vanwege Roepingenzondag.
b) De caritascoLLecte van de maand juni komt te vervallen, omdat rond deze tijd een landeLLjke en
diocesane collecte wordt gehouden en meer gelegenheid te geven voor het pastorale werk in de
parochie te collecteren.
c) De caritascolLecte van de maand oktober is één week vervroegd naar eind september vanwege de
inzameling vanwege de Wereldmissiedag van de Kinderen.
d) De caritascollecte van de maand november is één week vervroegd naar eind oktobervanwege de
inzameling vanwege de Zondag voor de Oecumene.
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Op deze manier komende landelijke collectes en de maandelijkse caritascollectes op geen enkele
datum in conflict met elkaar.

In het bijgevoegde schema is er slechts één doeFstelling van een caritascoLlecte bepaald en wel de
colrecte op de Zondag met aandacht voor Diaconie in het weekend van 11 /l2juni. Deze collecte is
bestemd voor het diaconale ondersteuningswerk in ons bisdom.
Aan al de andere caritascollectes kan ieder PCI-bestuur een eigen nvulling geven.

Het collecteschema zal ook als download op de website van het bisdom Breda geplaatst worden.

Van ganser harte dank k ieder van u voor de zorg, die u met elkaar deelt voor de voortgang van het
pastorale en diaconale werk.

Met harteUjke groet,

Drs. Ben Hartmann
Functionaris Caritas
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Dit collecteschema bevat de lijst van landelijke collectes zoals deze door de Nederlandse
Bisschoppenconferentie is vastgesteld voor 2022 de lijst van de caritascollectes is vastgesteld door
het bestuur van het bisdom van Breda.

datum Land, collecte te actieperiode Caritascollecte toelichting
verzorgen door te verzorgen
parochiebesturen door (l)PClen

01 /O2jan caritascoflecte
15 tlm 30 Jan Actie geen kerkcollecte

Kerkbalans
05/06 feb caritascollecte

02 mrt t/m Vastenactie geen kerkcoUecte
17 apr
05/06 mrt caritascolLecte
02/03 apr caritascollecte

07/08 mei Roepingenzondag
14115 mei caritascollecte (1 week later)
28 mei t/m Week Nederlandse Pinksteractie
05 jun Missionaris
02/03 jul caritascollecte Zondag met aandacht

(diocesaan voor de Diaconie
bestemd) (Bisdom Breda)

06/07 aug caritascollecte

27/28 aug MIVA
03/04 sept caritascollecte

24/25 sept caritascollecte (1 week eerder)

01/02 okt Wereldmissiedag Missio,
van de kinderen Wereldmissiedag

22/23 okt Missiezondag Missio, Wereld
missiemaand

29/30 okt caritascollecte (1 week eerder)

05/06 nov Zondag voor de Katholiek Vereniging voor
Oecumene Oecumene

19/20 nov Nationale
jongerencollecte

03/04 dec caritascollecte

26 nov tfm Bisschoppelke datum collecte zelf te
18 dec Adventsactie bepalen
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M,ande/üks aonkond,gingen t’ocr de Cor toscot/ecte zijn beschikbaar op de we/is/te von het b/sdon..
Breda.
IBAN-Nunes van de oankrekerngen var de vaszesteIde (kerk)coIectes:

Bsscnoppeli<e Vasteaktie — NL21 I\GB 0000005853 cnv. Vasteakt e, Den Haag

Roeprgerzondag - NL05 INGB 0668430907 Lrv. Percke9stcbti9g. Breda

Nelerlandse £vsscnarissen — \30 RABO 0171 2111 11 t.n.v. WeeK Nederierdse
\i ss’o9aris Den [-aag

Zondag voor Diaconie — NL22 I\GB 065e 566682 trl.v. Dioc. Ca-. Insteil. Bisdom
Breda, Breda

MIVA - NL42 INGB 0000002950 t.n.v. MIVA, Der Bosch

Wereldr’issiedag vd Kinderen - ‘J14 ING] 0000 0 1020 t.n.v. Misso. Weredmissedagv/d

K rderen. Den aag

Missiezondag — NL6S INGS 0000 001 66 t.n.v. Mssio, WeeIdmssiemaand,
Der -Jaag

Zondag voor de Oecunene - \L73 INGS 0001 087628 t.n,v, Katb. Ve. voor Oecurne-e,
Den BosU

Nationalejongerercoliecte - NL1 1 I\GB 0002784498 try. SRKK, Utrecht ov.v.
Jorgere9col ecte

B sscnoppeli ke Adventsact e - NL89 NGB 0653.1000.00 try. Adventsac:ie, Den Haag
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