
Van de contactgroep    
 
 
Hoe zat het ook al weer, de financiën? 
We hebben signalen opgevangen dat het niet meer voor iedereen duidelijk is hoe de financiële lijnen 
lopen. We realiseren ons dat er inmiddels behoorlijk wat nieuwe mensen in Linden wonen en 
mogelijk is er ook wel informatie weggezakt. Om die reden vatten we die nog eens samen in het 
stukje hieronder. 
 
De relatie met de parochie H. Martinus. 
In 2013 zijn zes voormalige parochies rond Cuijk gefuseerd en opgegaan in de  nieuwe parochie H. 
Martinus. De voormalige parochie Linden wilde voorlopig buiten de fusie blijven, maar is door de 
bisschop alsnog toegevoegd  aan de nieuwe parochie. Daarmee kwam een einde aan een 
eeuwenlange (ca 450 jaar!) zelfstandigheid. Ook het eigendom en beheer van alle bezittingen, geld, 
roerende en onroerende goederen kwam in handen van de nieuwe  parochie, zoals dat ook gold voor 
alle andere voormalige parochies. De voormalige parochie Linden werd zo een van de zeven 
geloofsgemeenschappen binnen de nieuwe parochie. Een contactgroep –deze heeft geen enkele  
formele  bevoegdheid- regelt `voor elke geloofsgemeenschap vooral praktische zaken  in overleg met 
het parochiebestuur, zij het dat de contactgroep van Linden zijn taak ruimer opvat dan de meeste 
andere contactgroepen. 
Om financiële redenen moesten kerken worden gesloten en het parochiebestuur besloot ondanks 
tegenstand uit Linden dat ook onze H. Lambertuskerk over een aantal jaren afgestoten zou worden. 
In het kader van dit stukje voert het te ver om in te gaan op de argumentatie en tegenargumentatie. 
Een belangrijk gevolg van de hele gang van zaken was wel, dat de financiële  bijdragen vanuit onze 
geloofsgemeenschap vanaf 2013 nagenoeg waren opgedroogd. Wel begrijpelijk maar dat verzwakte 
feitelijk wel onze positie. 
 
Het convenant: uitstel van het besluit om onze kerk te sluiten.  
Na een aantal besprekingen is in oktober 2016 voor de duur van 5 jaar een convenant gesloten 
tussen het parochiebestuur en de contactgroep Linden. 
Daarin werd overeengekomen dat onze kerk in die periode niet zou worden gesloten en dat de 
geloofsgemeenschap Linden (eigenlijk een verwarrende aanduiding omdat onze 
geloofsgemeenschap veel niet-Lindenaren telt) gedurende vijf jaar zijn bestaansrecht kon aantonen.  
Gedurende de duur van het convenant betaalt de parochie de gehele exploitatie van ons kerkgebouw 
en de pastorale en liturgische activiteiten in Linden en worden de financiële bijdragen vanuit Linden 
op een afzonderlijke rekening (een “spaarpot”) gestort. De gelden van deze rekening worden geheel 
ingezet voor de exploitatie na afloop van de convenantperiode. De contactgroep  heeft de 
handschoen opgenomen en sinds oktober 2016 zelf de zogenaamde kerkbijdrage georganiseerd. We 
zijn daarin redelijk succesvol geweest, zeker als je het vergelijkt met de financiële resultaten in de 
andere geloofsgemeenschappen. Er is een flinke groep die via een intentieverklaring een jaarlijks 
bedrag heeft toegezegd. In het vorige nummer was het de vierde keer dat we de jaarlijkse actie 
aankondigden. De mensen van deze groep worden elk jaar met een persoonlijke brief benaderd: 
daarin vragen wij hen het toegezegde bedrag weer over te maken op de daartoe bestemde rekening. 
We hebben op deze manier inmiddels een mooie spaarpot gevormd waarmee onze kerk voor 
opnieuw een periode van 5 jaar open kan blijven.  
 
Een steunfonds: Stichting Louisa Linden 
Met het oog op de verdere toekomst streeft de contactgroep  op twee manieren naar verbreding van 
het financieel draagvlak en naar het betrekken van meer mensen bij ons kerkje.   
-De stichting verruimt de functie van het kerk en probeert via vooral culturele activiteiten extra 
inkomsten te verkrijgen  



-De stichting probeert andere financiële bronnen aan te boren. Met name mensen die geen binding 
of  om welke reden dan ook  moeite hebben met de officiële RK kerk of zijn bestuurstructuur, zijn 
misschien wel bereid bij te dragen aan het behoud van onze monumentale kerk en de 
geloofsgemeenschap als ze zeker weten wat de bestemming is van hun gift.  In het verleden ontving 
de parochie ook van een heel groot deel van de niet ‘kerkelijke’  Lindense huishoudens een bijdrage.  
Voor het hierboven omschreven doel gebruiken we de stichting Louisa die al voor het ontstaan van 
de nieuwe parochie bestond. Het bestuur van de stichting Louisa is geheel zelfstandig en heeft geen 
verplichtingen naar de nieuwe parochie. De stichting functioneert als een steunstichting om onze 
kerk voor Linden te behouden. 
Daarom biedt het bestuur van de Stichting Louisa elk jaar aan alle lezers van Rond De Lindense Toren 
de mogelijkheid een bijdrage te storten op de rekening van het Louisafonds. Dat gebeurde via een 
brief die in het vorige nummer van Rond De Lindense Toren was bijgevoegd.  
De naam van de stichting verwijst naar Louisa van Teutsch, een weldoenster -zij schonk een legaat- 
van onze voormalige parochie. In een van de volgende nummers van Rond de Lindense Toren zullen 
we ingaan op de geschiedenis.   
  
Tot slot: 
In dit stukje gaat het bijna alleen om geld en zeggenschap daarover. Het geld is echter alleen maar 
een middel om een doel te realiseren. Uiteindelijk gaat het om het behoud van cultuurhistorisch 
erfgoed en het christelijke gedachtegoed in het belang van de huidige en toekomstige generaties.  
JvdB  
 


