Word vriend van Ekklesia Breda / Zinsverband
Vanaf dit jaar kunt u vriend worden van de Ekklesia Breda en Zinsverband. Nadat we onder de
bezoekers van de Ekklesia en ontvangers van de nieuwsbrief de wenselijkheid van meer ‘verbinding’
gepeild hebben en 99% van de reacties positief was, heeft het bestuur besloten een
vriendenregistratie te realiseren.
Vriend van Ekklesia Breda EN Zinsverband
Per 1 januari kunt u vriend worden. Uw registratie geldt zowel voor de Ekklesia Breda als voor het
leerhuisprogramma Zinsverband. De vriendenregistratie is gratis! Natuurlijk hopen wij dat veel
mensen ons ook financieel blijven steunen maar iedereen kan vriend worden!
Vrienden van Zinsverband vervalt
In het afgelopen jaar was u in de gelegenheid om vriend te worden van Zinsverband. Daaraan was
een financiële bijdrage verbonden met ook kortingen op entreegelden voor programma’s. Deze
mogelijkheid is per 1 januari 2017 vervallen.
HOE KAN IK VRIEND WORDEN
Vanaf zondag 5 februari vindt u achterin de kerk een vriendentafel met inschrijfformulieren. Angela
van de Akker, onze vrienden coördinator, staat u daar te woord en kan antwoord geven op uw
vragen. Na het invullen van uw inschrijfformulier wordt uw inschrijving verwerkt. Vanaf 1 maart kunt
u ook via de website een digitaal formulier invullen en per mail toesturen.
Financieel bijdragen?
De Ekklesia Breda kan bestaan dankzij uw bijdragen in collecte en giften. Al zeven jaar lukt het de
Ekklesia om zelfvoorzienend te zijn. Daar mogen we best trots op zijn!
Dankzij gulle giften van enkele religieuze congregaties en fondsen kunnen we sinds september 2015
het leerhuisprogramma Zinsverband ontwikkelen en kan de liturgische, pastorale en organisatorische
inzet van onze voorganger/inspirator betaald worden.
Van harte hopen wij dat u ook de komende jaren uw vriendschap tot uitdrukking wilt brengen in een
financiële bijdrage - maar ook wie deze mogelijkheid/middelen niet heeft is en blijft welkom en kan
vriend worden.

Wij doen ook iets terug!
Behalve dat wij de middelen die u beschikbaar stelt inzetten voor inspirerende vieringen en
leerhuizen, willen we mensen die meer dan gemiddeld kunnen bijdragen ook dank zeggen hiervoor.
Daarom bieden we de mogelijkheid gebruik te maken van korting op programma’s van Zinsverband.
(Deze korting kan ook cadeau gegeven worden aan iemand binnen de Ekklesia met een smalle beurs.)

Giften vanaf 150 euro (per jaar)
Gratis toegang tot 2 ‘vrienden’-programma’s van Zinsverband*
(deze programma’s worden in de folder aangekondigd)
Giften vanaf 250 euro (per jaar)
Gratis toegang tot alle programma’s van Zinsverband*
(m.u.v. de meerdaagse leerhuizen/cursussen)
Giften vanaf 500 euro (per jaar)
Gratis toegang tot alle programma’s en leerhuizen van Zinsverband*
Giften boven €750,- (per jaar)
Gratis toegang tot alle programma’s en leerhuizen van Zinsverband voor twee personen
woonachtig op hetzelfde adres*
* Het betreft eigen programma’s en leerhuizen, m.u.v. programma’s en
leerhuizen van derden die door Zinsverband gefaciliteerd worden (o.a. de
Leergang Bijbel en meditatiedag)

Het bestuur van de Ekklesia Breda en Stichting Zinsverband

