
Fotoboek voor Mien 
Binnen het ‘kado’ voor Mien Heijnen is gerekend op een mooi fotoalbum van haar feest. We prijzen 

ons gelukkig met de medewerking van Han Maassen die tijdens de kerkdienst en daarna in De Burcht 

prachtige foto’s heeft gemaakt. Willemien Selten en Ed Tichelaar hebben zich bereid verklaard een 

mooi fotoboek samen te stellen. Ze kunnen daarbij gebruik maken van de foto’s van Han, maar we 

vragen ook om foto’s van anderen. Daarom deze oproep: 

Hebt u foto’s gemaakt van de festiviteiten rond de Pauselijke Onderscheiding voor Mien Heijnen en 

wilt u die beschikbaar stellen voor het fotoalbum voor Mien, stuur die dan digitaal naar Willemien en 

Ed: wselten@ziggo.nl  

Willemien en Ed stellen dan uit al die foto’s een mooi boek samen. 

Hartelijk Dank voor uw medewerking! 

De contactgroep 

 

Paaskaars 2016 
Het is goed gebruik dat na de wijding van de nieuwe Paaskaars de oude Paaskaars bestemd wordt voor 

iemand die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor onze geloofsgemeenschap. 

Niet alleen vrijwilligers, maar ook trouwe bezoekers aan onze diensten dragen op hun manier actief bij 

aan het samen kerkzijn in onze Lindense geloofsgemeenschap. 

Een van die trouwe bezoekers is Grada Bos. Daarom is de Paaskaars 2016 aan haar uitgereikt aan het 

einde van de viering op eerste Pinksterdag 4 juni jl. 

Beste Grada, je was er zichtbaar verguld mee. Een verdiende blijk van waardering voor jouw 

betrokkenheid bij onze geloofsgemeenschap! 

De contactgroep kerk Linden 

 

Koor Katwijk op bezoek in Linden 
Het dames- en herenkoor Katwijk (onder leiding van Ria van Kempen) heeft de zondagsviering op 11 

juni jl. in de kerk te Linden muzikaal opgeluisterd. In het kielzog van het koor togen meerdere 

Katwijkenaren deze zonnige zondagochtend op de fiets naar Linden, om de dienst bij te wonen en na 

afloop samen met de Lindense geloofsgemeenschap koffie te drinken in de Burcht. Een mooi, 

verbindend en gezellig ontmoeten en samenzijn dat het wezen vormt van het samen kerk zijn. Voor 

herhaling vatbaar! 

 

4-Daagse doortocht Linden 
Op vrijdag 21 juli a.s. is het weer zover: de 4-daagse doortocht! 

Dé dag waarop Linden zich groots etaleert en de Lindenaren, individueel en in verenigingsverband, 

zich inspannen om de 40 km-lopers een warm en verrassend onthaal te bieden. 

Dit jaar onder het thema: Romantiek in het Ganzedûrp! 

Graag ondersteunen wij de oproep van de Stichting Vierdaagse Comité Linden om ons dorp mooi te 

versieren en de lopers weer te verrassen. 

Tijdens de doortocht zal ook de Lindense kerk open zijn, om wandelaars de mogelijkheid te bieden 

voor een moment van rust en bezinning. 

 

Het H. Hart beeld in het onkruid 
Het koningschieten, de gildemis en het feest ter gelegenheid van Mien had bijna plaatsgevonden in een 

onacceptabele ambiance. Je kunt toch geen gasten ontvangen als de omgeving er niet uitziet. Bijna 

iedereen verleende spontaan medewerking maar de gemeentelijke zorg voor het openbare groen in 

Linden schoot schromelijk te kort. Rondom het H.Hartbeeld zag het er meer dan treurig uit, hoewel er 

die dag wel (hier en daar) gesnoeid was. (Bijna) niemand die het tijdig zag. 

De omgeving van ons pleintje voor de kerk is echt een aandachtspunt 

  

Volgende Nummer 
 

Het volgende nummer rond eind augustus uit. Berichten of kopij tot uiterlijk 20 augustus a.s. sturen 

naar j-van-denbroek@home.nl. of apjlkeijzers@gmail.com 
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