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De agenda van de GG heilige Lambertus Linden 
 
Op zondag 1 december begint de Advent. In onze kerk staat een groene Adventskrans waarop iedere 
zondag tijdens de zondagviering een kaarsje extra wordt aangestoken.  
De Lindense gemeenschap leeft zo naar het Kerstfeest toe. Iedere zondag met een speciale activiteit.  
 
Op zondag 8 december geeft het Mandoline orkest Kwint voor het tweede jaar op rij een 
Adventsconcert in onze sfeervol versierde kerk. Traditionele en moderne Advents– en Kerstnummers 
worden gespeeld; sommige liederen zijn zo bekend dat mee zingen kan en mag. Tijdens het concert 
treedt soprane Kathelijne Mutsaarts uit Oeffelt op. Het concert begint om 15.00 uur en duurt 
ongeveer een uur. De toegang is gratis. Bij het verlaten van de kerk is er gelegenheid om een 
vrijwillige bijdrage te geven voor het behoud van ons eeuwenoude kerkje. Daarna is nog een nazit in 
dorpshuis De Burcht. 
Op zondag 15 december gaat oud – pastoor en gastvoorganger in onze kerk Toon van Dijk uit Mook 
voor in de Eucharistieviering. Dit keer wordt hij omringd door het 275 jaar oude Gregoriaans Koor 
‘Broederschap van de Sangers’ o.l.v. Wil Weijers uit Mook. De viering begint ’s morgens om 10.00 uur 
in onze Lambertuskerk. Na afloop is er koffie / thee drinken in De Burcht. 
 
In de loop van deze week bouwt ons Gilde samen met de kosters de kersstal op in de kerk. Het 
Gelegenheidskoor o.l.v. Joost Angenent houdt nog wat laatste repetities.   
 
Op zondag 22 december. Om 10.00 uur de Zondagviering met als voorganger Trees van den Broek.  
 
Op Kerstavond 24 december om 19.00 uur begint onze Kerstdienst. We breken het brood en we 
zingen en bidden voor de grote intenties van de wereld en de grote en kleine vragen van ieder van 
ons. Zoals ieder jaar zingt ons Gelegenheidskoor o.l.v. Joost Angenent met aan het orgel Ton Keijzers 
kerstliederen en liturgische liederen tijdens de plechtige viering. Het is goed te weten dat het koor 
om 18.45 uur al begint met enkele traditionals. 
 Tijdens de Kerstviering wordt gecollecteerd voor de Adventsactie. 
 
Op zondag 29 december sluiten we met een Oudejaars Dankviering het jaar 2019 af. We kijken terug 
op het afgelopen jaar en we vragen alvast Gods zegen over 2020 en over alles wat het nieuwe jaar 
ons zal brengen. Ook nu drinken we na afloop van de viering koffie / thee in De Burcht. 
 
Op zondag 5 januari is de zondagviering van Driekoningen om 10.00 uur in onze kerk. Om 13.30 
vertrekken ruim zestig operaliefhebbers – voornamelijk Lindenaren – met de bus naar Essen. In het 
Aalto – theater in Essen zingt om 16.30 uur onze plaatsgenote Deirdre Angenent de rol Fenena uit de 
opera Nabucco van Verdi.  
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