
Zaterdag 9 juni: Koningschieten in Linden onderbroken door Gildemis 
De vogel was dit jaar een taai exemplaar. De leden van het Antonius en Maria Gilde van 

Linden hadden de vogel nog niet naar beneden gehaald toen de kerkklokken de Gildemis van 

19.00 uur aankondigden. Besloten werd het koningschieten te onderbreken en na de mis 

verder te gaan. 

Tegen zeven uur betraden de gildebroeders nog met de oude koning de goed gevulde kerk. De 

gildepriester René Aerden gaf ruim baan aan de traditie. Het was een heel stemmige viering 

rond de inhoud van Sacramentsdag, zo is dat al heel lang vastgelegd. 

De organist –afwezig vanwege vakantie- werd niet eens zo erg gemist. René Aerden was een 

perfecte voorzanger en er werd gelukkig meegezongen; de vaste Latijnse gezangen waren nog 

niet bij iedereen uit de herinnering verdwenen maar het Tantum Ergo - het traditionele 

Sacramentsdaglied - ondervond minder ondersteuning. 

Maar er gebeurde meer. 

Zes nieuwe gildebroeders geïnstalleerd 
Zes nieuwe gildebroeders, Rik Nuijen, Toon van Kessel ,Haike Hermans, Vince Maassen, 

Luc Maassen en Job Koot, traden tijdens de viering naar voren om de Gilde-eed van trouw af 

te leggen: 

Ik , ………, beloof 

trouw aan God, Koning en Vaderland 

en beloof dat ik mij stipt zal houden 

aan de statuten en geboden 

van het Sint Antonius en Mariagilde, 

een Gildebroeder waardig. 

De installatie van de zes nieuwe leden is een bewijs dat het Gilde leeft. 

Paaskaars 2017 geschonken aan het Gilde 
Het was een aangename verrassing dat Adwiek Janssen namens het gilde de oude paaskaars 

van de geloofsgemeenschap Linden mocht ontvangen. In de korte toespraak refereerde Jan 

van den Broek aan de eeuwenlange traditie. De kern ervan is iets betekenen voor de 

gemeenschap Linden. Het gilde heeft ook die traditie de laatste jaren opnieuw invulling 

gegeven. De contactgroep is blij met de ondersteuning die het Gilde bij diverse gelegenheden 

biedt. De overhandiging van de paaskaars is een symbool van de blijvende verbondenheid 

tussen Gilde en de gemeenschap Linden. 

De inhoudelijke betekenis van de Gildemis -sacramentsdag is ook in de kerkelijke context een 

erg traditioneel thema - zal vele gildebroeders en hun aanhang waarschijnlijk zijn ontgaan. 

Het merendeel is immers geen regelmatig kerkganger. Traditie is mooi maar om die te laten 

voortbestaan is het van belang dat de betekenis niet verloren gaat. 

Het gilde heeft de uitdaging aangenomen om de traditie invulling te geven. 

 


