
Fotoboek uitgereikt 

Het koffiedrinken op zondag 20 augustus had een feestelijk karakter. Willemien Selten had een 

prachtig fotoboek samengesteld van de uitreiking Pro Ecclesia et Pontifice aan Mien Heijnen en dat 

werd na het inschenken van het eerste bakje uitgereikt samen met een envelop.  

In de envelop zat het mooie saldo dat na afrekening van alle onkosten overbleef. Een mooie afsluiting.  

Het meest bijzondere is dat zoveel mensen met hun spontane bijdragen en hulp de onderscheiding van 

Mien tot  een echt feest hebben gemaakt waar Mien en Fons, die verdiend meedeelde in de aandacht 

en dankbaarheid, nog lang op kunnen teren.  

Mien zal het fotoboek vol trots laten zien Wellicht zal het ooit gebruikt worden voor de 

geschiedschrijving van “Linden in het klein groot”. 

 

Rob van Hassel bedankt!  

Na heel veel jaren is Rob van Hassel gestopt met het wekelijks rondbrengen van de huis aan huis 

bladen met reclame in Linden. Maar Rob bracht ook de Toren vele jaren rond, voor ons een 

betrouwbare vaste kracht. De contactgroep wil Rob van harte bedanken voor de jaren van trouwe 

dienst. Rob is bijna afgestudeerd als leraar wiskunde en is inmiddels aan het werk. We wensen hem 

daarbij veel  succes.  

 

Vierdaagse in Linden  

Het is voor ons Lindenaren niet meer zo bijzonder. Misschien juist omdat het allemaal zo gesmeerd 

lijkt te lopen. De dingen zijn tot in detail geregeld, aan alles is gedacht: voor iedere soepschepper 

hangt een voorschoot klaar. Een grote groep , waaronder veel ‘vaste’ krachten zorgen voor de 

voorbereiding, de feitelijke ontvangst tijdens de doortocht, het opruimen daarna en het ‘wegwerken’ 

van de restjes. Het resultaat een mooie bonus voor de verenigingen van Linden: € 1000,- en ook 

dezelfde bijdrage voor een goed doel: dit jaar het Smaakcentrum.  

Ook onze kerk was voor het tweede jaar op rij open en meer dan 50 lopers namen de moeite om daar 

even tot rust te komen. Vaak staken ze een kaarsje aan.  

Dit jaar liet een bezoeker een brief achter in de bus voor het kaarsengeld:  

“Vorig jaar heb ik de vierdaagse uitgelopen, een ‘eentje” op mijn kruisje. Dat heb ik voor een groot 

deel aan u te danken. Het was een zware tocht de laatste dag van de vierdaagse 2016. 

Wat waren we nat geregent, ik en mijn maatje zeik en zeiknat kwamen we Linden binnen. Het 

‘Dorpshuis”zat vol en wij liepen door. Daar was de kerk van Linden, de ‘pastoor’ ons en vele anderen 

welkom. We ploften op de bank, moe. 

Voorzichtig trok ik mijn schoenen uit, daar stond een laag water in en ik kiepte het om. Mijn sokken 

kneep ik uit… 

Daar zat ik, als mijn moeder nog leefde kreeg ik een pak rammel om mijn oren denk ik. De 

‘pastoor”keek vreedzaam rond en gaf me een hand bij het verlaten van de kerk. Huichelaar ben ik…. 

Ik heb er de weg naar de finish vaak aan gedacht en nu nog… 

We hebben het gehaald, mijn maatje en ik. Hopelijk dit jaar weer…  

Mag ik u danken meneer pastoor en het spijt me.  

In de envelop had zij (naam bij de redactie bekend) ook een financiële bijdrage gedaan. De pastoor in 

kwestie was waarschijnlijk Laurens Koole. 

 

Gedoopt   

Zaterdag 9 september j.l. is in onze kerk Teun gedoopt, zoon van Bonneke de Haan en Roel van Dijk.  

Teun is zo opgenomen in onze gemeenschap.   

Wij hopen op een mooie, gelukkige toekomst voor Teun en willen Bonneke, Roel en hun ouders van 

harte geluk wensen. 

                                                    

Jaarvergadering Dorpsraad   

Op donderdag 5 oktober om 20.00 uur in De Burcht vindt de jaarvergadering van de Dorpsraad plaats. 

Noteert u alvast de datum in uw agenda. De uitnodiging met uitgebreide agenda ontvangt u 

binnenkort.    

 

Volgende nummer 

Het volgende nummer komt eind oktober uit.   

Berichten of kopij tot uiterlijk 24 oktober a.s. sturen naar j-van-denbroek@home.nl. of  

apjlkeijzers@gmail.com. 
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