Wie denkt met ons mee?
In Nuenen bestaat een actieve katholieke kerkgemeenschap onder de naam Parochie Heilig Kruis. Daaronder
vallen de kerken Nederwetten, Gerwen en Nuenen. Misschien ben je daarmee vertrouwd, misschien ook niet.
Hoe dan ook, we nodigen je graag uit om met ons mee te denken. Waarom?
Paus Franciscus heeft een synode (bisschoppenoverleg) gepland in 2023 in Rome. Het onderwerp is: ‘Samen op
weg naar een synodale kerk, waar iedereen welkom is’. ‘Samen op weg’ betekent dat iedereen, dus ook de
kerk, mee verandert met de wereld van vandaag. Hoe kunnen we dat samen doen? Is de kerk voldoende gericht
op de mondiale problemen van vandaag en morgen? Wat zijn zorgen en aandachtspunten? Over dit soort vragen
zullen we als parochie onze mening geven. Maar minstens zo belangrijk vinden wij de mening van nog veel
meer mensen uit Nuenen. Daarom stellen we het op prijs om van velen, jong en oud, een reactie te ontvangen
op enkele vragen.
Op welke manier voel je je verbonden met de Nuenense kerkgemeenschap?
Wat verwacht je van zo’n kerkgemeenschap?
Zijn er wensen voor verandering en aanpassing?
Wat vind je belangrijk voor jezelf of je omgeving en welke rol kan de kerk daarin spelen?
Heb je behoefte aan meer informatie en ben je bereid als vrijwilliger iets te betekenen?
We zijn heel benieuwd naar je reactie, ook als die kritisch is! Met jouw inbreng kunnen we onze gemeenschap
sterker maken. Je opmerkingen willen we ook graag verwerken in de boodschap die naar Rome gaat.
E-mailreacties (bij voorkeur) zijn welkom bij: coordinator@parochienuenen.nl
Schriftelijke reacties kun je sturen of afgeven:
Parochiecentrum, t.a.v. Coördinator, Park 55, 5671GC Nuenen.
Graag voor zondag 22 mei 2022.
Indien u persoonlijk dit proces wilt bespreken, bent u welkom op 17 of 18 mei a.s. in het parochiecentrum,
Park 55, Nuenen. Aanvang: 19.30 uur.
Wilt u zo vriendelijk zijn om dat dan even door te geven via bovenstaande mail of telefonisch ( 040-2831210
op werkdagen tussen 09.00 uur en 12.00 uur) wanneer u aanwezig zult zijn.
Als je graag een e-mailreactie ontvangt over de resultaten van deze peiling, kun je dat aangeven in uw mail of
brief. Zo respecteren we uw privacy.
We rekenen op de Nuenense gemeenschap en hopen veel reacties te ontvangen!
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