
We blijven bij onze inmiddels vertrouwde opzet van onze zondagviering 
 

Op 19 februari j.l. spraken we er bij de koffie over. 

 

Bij de aanwezigen was er weinig aarzeling over het voorstel van de contactgroep en de voorgangers 

om op de inmiddels vertrouwde wijze door te gaan. Dat betekent dat we niet overgaan op 

communievieringen waarin geconsacreerde hosties worden uitgereikt. Overigens zijn er ook met 

regelmaat eucharistievieringen met communie er in onze kerk. 

 

Het convenant is getekend 
 

Zoals bekend hadden de contactgroep en het parochiebestuur een convenant gesloten in verband met 

het openhouden van onze Lindense Kerk. Inmiddels is de tekst definitief vastgesteld en is het 

convenant ondertekend. Het convenant zal op de website www.grootlinden.nl worden geplaatst , zodat 

iedereen die dat wil kennis kan nemen van de precieze tekst. Uiteraard zijn leden van de contactgroep 

desgewenst bereid toelichting te geven en vragen te beantwoorden 

 

De contactgroep 

…………………………………………………. 

TERUGBLIK 
 

Er was in de afgelopen periode veel te doen in Linden. En het waren activiteiten waar we met enige 

trots op mogen terugkijken: 

 

Pronkzitting 24 februari 
 

Een prachtige avond, weer een hoogtepunt in het jaar. Weer een vol programma van eigen bodem 

afwisselend met mooie uitschieters, professioneel georganiseerd door De Ganzeveer, met een 

verrassende afsluiting van onze jonge garde , een enthousiaste prinses bijgestaan door de raad van 

zeven en niet te vergeten de muzikale inbreng van Gans d’r Nève. En daags daarna nog de 

kindercarnaval en nazit. 

 

NL-Doet 11 maart 
 

Langzamerhand een traditie: schoonmaak van De Burcht en omgeving. Die ziet er weer pico bello uit 

door de inzet van velen. Bovendien was het ook gewoon heel gezellig. 

 

Opschoondag 25 maart 
 

Na een voorzichtige start van de Dorpsraad (Jan van Essen nam in 2016 het initiatief) heeft Jos Bakker 

het met medewerking van het gilde het stokje overgenomen en grootser aangepakt. Een flinke groep 

jong en oud heeft de handen uit de mouwen gestoken en Linden en de omgeving opgeschoond. Dat is 

goed te zien. En wat een verschil bijvoorbeeld tussen de fietsopritten van de A73 van de Lindense kant 

en de Heumense kant. De afsluiting in de Romeinse hof was goed verzorgd en verdiend. Een leuke 

bijkomstigheid is dat de verdiende premie ten goede komt aan de slagwerkgroep. 

 

Digitale huiskamer op Facebook 6 maart 
 

Op maandagavond ongeveer 25 (voor het grootste deel grijzige) cursisten die aandachtig luisterden 

naar de leuke presentatie van Brenda Coenen. Zij werd bijgestaan door Ivo Eggen en Maik Kokke. 

Een leerzame avond, die zeker zal bijdragen aan een nog grotere deelname aan de digitale huiskamer 

van Linden. Er zijn al honderd deelnemers, die allerlei nieuws vragen en aanbiedingen uitwisselen. Als 

je ook wilt aansluiten en daarbij hulp of advies nodig hebt:Ivo heeft die aangeboden. Een mooi 

resultaat van en voor Linden: goede initiatieven die gehonoreerd werden met hulp van actieve 

Lindenaren. Het mocht en mag gezien worden. Laten we er ook maar een beetje trots op zijn. 



 

Hopelijk zijn we per ongeluk niets vergeten. De Plassenloop heeft op het moment van schrijven nog 

niet plaats gevonden. 

 

ZONNEPANELEN? 
 

Dank zij een initiatief van CEC (het Cuijk Energie Collectief) is het voor meer mensen mogelijk om 

op een aantrekkelijke manier zonnepanelen aan te schaffen. De CEC nodigt mensen uit om te 

investeren in zonnepanelen, die op de gemeentewerf van Cuijk worden gelegd. . Je hoeft zelf niet al te 

veel te regelen en kunt toch gebruik maken van zonne-energie. Op de website van Linden staat ook de 

uitnodiging voor de informatieavond op 6 april a.s. om 20.00 uur in de bibliotheek. Er zijn ongeveer 

160 panelen beschikbaar dus haast is geboden. 

 

KERKBALANS 2017 
 

De parochie H.Martinus heeft in de achter ons liggende tijd de actie Kerkbalans gehouden. In overleg 

met de contactgroep was afgesproken om de inwoners van Linden niet te benaderen omdat immers al 

in december 2016 al actie is gevoerd. Het is echter mogelijk dat er mensen zijn die toen niet hebben 

meegedaan maar wel mee willen doen met de ‘gewone’ Kerkbalansactie van de parochie H. Martinus. 

Zij kunnen een envelop met gegevens en formulieren ophalen achter in de kerk of bij een lid van de 

contactgroep. 

 

Volgende nummer 
 

Het volgende nummer komt voor Hemelvaartsdag uit. Berichten of kopij tot uiterlijk 18 mei sturen 

naar tel. 06 – 10 66 24 39 

 

Kijk ook op de site:www.lindengroetlinden.nl 

en op facebook: https://www.facebook.com/lindengroetlindenNL 

 


