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Openingstijden secretariaat: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, tel. 040-2831210
Website Parochie Heilig Kruis: www.parochienuenen.nl

Vieringen
H.Clemens Nuenen
Zondag 7 nov.
11.00 uur Viering; voorgangers: pastor J.Vossenaar en pastor R.v.Eck
----------------------------------Zaterdag 13 nov.
18.30 uur Viering; voorganger: pastor P.Clement
Zondag 14 nov.
11.00 uur Viering; voorganger: pastor J.Vossenaar
----------------------------------Zaterdag 20 nov.
18.30 uur Viering; voorganger: pastor J.Vossenaar
Zondag 21 nov.
11.00 uur Viering; voorganger: pastor J.Vossenaar

H.Lambertus Nederwetten
Zondag 7 nov.
09.30 uur Viering; voorgangers: leden werkgroep
----------------------------------Zondag 14 nov.
09.30 uur Viering; voorganger: pastor J.Vossenaar
----------------------------------Zondag 21 nov.
09.30 uur Viering; voorganger: pastor J.Vossenaar

St.Clemens Gerwen
Zaterdag 6 nov.
18.30 uur Viering; voorgangers: pastor J.Vossenaar en pastor R.van Eck
Zondag 7 nov.
11.00 uur Viering; voorgangers: leden werkgroep
----------------------------------Zondag 14 nov.
11.00 uur Viering; voorgangers: leden werkgroep
----------------------------------Zondag 21 nov.
11.00 uur Viering; voorganger: pastor P.Clement

In onze parochie zijn overleden:
De heer T.H.M. Hermans, Mevr. S.W.M. Trines, Mevr. E.A.G. Verhagen, Mevr. F.M. de Louw-van
Casteren, Mevr. P.J.M. Verspeek-van Lamoen.
Agenda
Zaterdag 6 nov.

Vormselvoorbereiding

Klimaatconferentie van Glasgow 2021
Van 9 tot en met 19 november 2020 zou in Glasgow de klimaatconferentie van de Verenigde Naties plaats
vinden. Door de coronacrisis is de conferentie, ook wel COP26, een jaar verzet. De klimaatconferentie wordt
nu van maandag 1 november tot en met vrijdag 12 november 2021 georganiseerd. De locatie van de
klimaatconferentie blijft gelijk: de VN-klimaattop wordt georganiseerd op de Scottish Events Campus te
Glasgow, Schotland. Deze klimaatconferentie wordt gezien als de belangrijkste klimaattop sinds de top van
2015 in Parijs. Toen werd door bijna tweehonderd landen het Parijsakkoord gesloten. De landen beloofden
hierin de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 2 graden Celsius door het terugdringen van de
uitstoot van broeikasgassen. De top in Glasgow is bedoeld om landen de kans te geven nieuwe,
ambitieuzere klimaatplannen in te dienen om te zorgen dat de afspraken van Parijs in zicht blijven. Ook de
religieuze leiders wereldwijd, zoals Paus Franciscus en de Aartsbisschop van Canterbury en de
Oecumenisch Patriarch Bartholomeus onderstrepen het belang van deze klimaatconferentie. Alle drie voelen
zich gedwongen om samen de urgentie van ecologische duurzaamheid, de impact ervan op aanhoudende
armoede en het belang van wereldwijde samenwerking aan te pakken. Samen doen zij namens de
christelijke kerken een beroep op het hart en de geest van elke christen, elke gelovige en elke persoon van
goede wil. Nogmaals, zij herinneren ons de Schrift: “kies het leven, opdat u en uw kinderen kunnen leven”(
Deuteronomium 30 , 19). Kiezen voor het leven betekent offers brengen en zelfbeheersing uitoefenen. De
zorg voor Gods schepping is een geestelijke opdracht voor ons allemaal, wie en waar wij ook zijn. De
toekomst van onze kinderen en de toekomst van onze aarde hangen ervan af.
Groene kerken
Onze parochie is een van de meer dan 300 kerken, die aangesloten is bij de Groene Kerken om samen op te
komen voor en te werken aan een leefbare toekomst.
Actie Warm Hart: geef uw stem aan Guatemala
Stichting Nuenen-Guatemala doet mee aan Actie Warm Hart van de KRO/NCRV. Met Actie Warm Hart
bepaalt u welke goede doelen aandacht verdienen. Stem daarom op ‘Jonge ondernemers, bouwers van
hoop’ en steun hen. Dit goede doel maakt dan kans op een donatie van € 10.000, € 5.000 of € 2.500.
Waarom zou u stemmen op dit project? Het is een landbouwonderwijsproject: 50 jongeren werken aan
duurzaamheid en komen op voor mensenrechten in een gebied in Guatemala, waar Maya’s wonen voor wie
onderwijs en mensenrechten niet vanzelfsprekend zijn. Het project is bekend bij meerdere Nuenense
inwoners die het project hebben bezocht. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de mensenrechtenorganisatie
Verdad Y Vida uit Guatemala. U hoeft geen lid te zijn van KRO/NCRV om te stemmen. Als u dit wel bent
telt uw stem dubbel. Vergeet niet om uw stem te bevestigen in de mail, die u na het stemmen krijgt. U kunt
uw stem uitbrengen tot en met 18 november 17.00 uur.
Stemmen is gratis en kan via: https://kro-ncrv.nl/acties/actie-warm-hart/inzendingen/stichting-nuenenguatemala-jonge-ondernemers-bouwers-van-hoop. KRO/NCRV organiseert jaarlijks deze actie omdat zij het
belangrijk vindt een duurzame samenleving door te kunnen geven aan volgende generaties. Dat doen ze
door in gesprek te gaan met elkaar en deze waardevolle verhalen te delen.
Kerstpakketten actie ‘Nuenenaren voor Nuenenaren’
De Gezamenlijke kerken zijn op zoek naar ± 3 uurtjes van uw tijd,
waar u menig hart van Nuenense mens(en) verblijdt
eenmalig of voor een paar jaar,
een paar uurtjes tijd, een groot gebaar!
Het uitreiken van een boodschappenlijst, het vullen van het pakket,
voldoening voor uzelf en voor de ontvanger onverwachte december pret
Wanneer?
zaterdag 11 december in de supermarkten
maandag 13 december bij het sorteren van de pakketten
dinsdag 14 december bij het bezorgen van de pakketten aan desbetreffende gezinnen/ontvangers
informatie bij : diaconie@parochienuenen.nl of dhr Leo Beckers 0402833548
(artikel in parochieblad KRUISwoord herfst 2021 nr 51)

